OBEC BEZDEKOV POD TREMSINEM
Obecnězávazná vyhláška
č.5/2011'

'

o stanovenísystémushromažďování'
a
sběru' přepravy,tříděni'využívání
odstraňovánÍ
komunálníchodpadůa nak|ádaní
se stavebnÍm
odpademna
území
obce Bezděkovpod Třemšínem
zastupitelstvoobce Bezděkov pod Třemšinemse na svémzasedánidne 8.12'201l
usnesením
č. 33/l2l2ollusnes|ovydat na základě $ 17 odst' 2 zá'konač' l85/200l sb', o
předpisůa v souladu
odpadecha o změně někteďch da|ších
ákonů, ve zněni pozdějších
pism'
pism'
h) zákonač'128/2000sb', o obcich(obecni
5 ustanov€ n im s l0
d) a s 84 odst'2,
zíízeni)ýe zněni pozdějšíchpředpisů,(dále jen zákon o obcich) tuto obecně závaznou
lyhIášL.u:
č | .1
Úvodni ustanovení
Tato obecnězávazná\yhláškastanowjesystémshÍomažďování,
sběru,přepravy,tříděni'
vyrživánia odstraňovánikomunálních
odpadůvznikajicichna územiobceBezděkovpod
''obec,')'
Třemšínem
(dáIejen
včetněnakládánise stavebním
odpadem','

ě|.2
odoadu
Třídění
komuná|niho
(1)Komuná|níodpadse třídína:
PET lahvi a napojovýchkartonů,
a) třiděnýodoad- l.1e.ýmjepapíI,sklo' plast,včetně
nelze
b) objemný odoad kteým je komunálnl odpad, kjehož shÍomažďování
z důvodujeho rozměrů'materiálunebojeho vlastnosti(např'náb}'tek,pneumatiky,
sběrné
nádoby'
atd.)použitběžné
c) nebezoečné
složkvkomuná|nlhoodoadu_ např' bateÍie,žáfovky,zbytky barev a
rozpouštědel,
agrochemikálie''.
d) směsnýodpad.
(2) Sněsný odpad je zbylý komunálniodpadpo stmoveném
výřiděni dle odst' 1 pism'
a),b), c), tétovyhlášky.
',Vthláštá

č,38]/200i sb', kt.rou se slánovi Katalog odpadi! sezlrm nebeŽFčnýchďpadů a sealatny odpadůa
státůPro účelyiJvozu, dolozu á lfulzitu odpaďl a poíup !ři udělo!áni soulúasuk Ú!.o7rr, dovozu a trMihl
odpaJů(Katolog odPadúl

Č|.3
shromažďování
třÍděného
odpadu
(l) Tříděnýodpadjeshromažďován
do zvláštních
sběmýchnádob'
(2) zv|áštnísběrnénádoby jsou umístěnyv obci u prodejnya u nové hasičské
zbrojnice.
'

(3) Zv|áštni
sběrné
nádobyjsoubaÍevně
přis|ušným
od|išeny
a oa|ačeny
nápisy
a) papír barvaMODRA
b) sklo - barvaZELENÁ a BÍLÁ
c) p]asty.PET lahvea nápojové
kaÍtony barvaŽrutÁ

č|.4
a
svoz
sběr
n€ b ezpečnýchsložekkomuná|ního
odpadu
(l) Sběra svoz nebezpďnýchsložekkomunálnihoodpadu,)jezajišťovrán
minimálnědvaloát
ročnějejichodebiráním
přechodných
přimo do
na předemvyhlášených
stanovištich
zvláštníah
sběmýchnádobk tomutosběruurčených'
Informaceo sběrujsou zveřejňovány
na úřednidesceobecního
úřadu,v měsičniku
Třemšinské
|istya v mísnimroálase'
(2) Na základěuzavřenésmloulrymezi obcemi,lze nebezpečné
složkykomunálního
odpadu
pod Třemšilem'
běhemceléhoroku takéodevzdávatve sběrném
dvořev Rožmitá|e
Č|.5

odpadu
sběr a svoz objemného
(1) objemnýodpadje takovýodpad,ktenývzhledemke sv'ýmrozměnimn€ m ůžebýt
umístěndo sběrnýchnádob(noř.koberce,matrace,náb}tek...)
(2) sběÍa svoz objemného
odpaduje zajišťován
minimálnějedenkrátročnějeho
přechodných
přimo do zvláštních
odebíránim
na předemlryhlášených
stanovištich
sběÍných
nádobk tomutosběruurčených'
Informaceo sběrujsouzveřejňoványna
Třemšinské
listya v mistnímÍoálase.
úřední
desceobecníhoúřadu,v měsíčniku
(3) Na základěuzavřenésmlouvymezi obcemi,lze objemnýodpadtakéodevzdávat
běhemce|éhoroku ve sběrném
dvořev RožmitáleDodTřemšinem

Čt'o
odpadu
sběr a svozsměsného
komuná|ního
(1) Směsnýodpadse shromažd'uje
do sběrnýchnádob.PÍoúčely
tétolyh|áškysběÍnými
jsou
nádobami
a) tvoizované
sběrnénádoby(popelnice)
o objemul l0l, kteréjsou opaÍieny
svozovouznámkoupro přislušnýkalendářní
rok,
použití
k odložení
dtobného
směsnéh<,
b) igelitovépvtlepÍojednorá'zové
komunáIIlího
odpadu'
')v1

astoe, :st2ool st'', herou * sbnoÝiKaBlog o.lpadů'
sená'.n n€beaďných odp"dlta s€aamy odpaďla
proúčely
sútů
a postuppři uděloÝánlsoubbsuk ÚÝoar, dovozua tsÚŽrtu
Úvozu, dovozua trmzituodpadů
(Kataloeodpadú)
odpadů

(2) stanovištěsběÍnýchnádobje misto' kdejsou sběrnénádoby tÍvaleumistěny2a účelem
odstraněnísměsnéhoodpaduoprávněnouosobou.stanovištěsběrnýchnádobje
individuální'
(3) Svoz sběrnýchnádobje prováděnpověřenouorganizacív pravidelnýchintervalechdle
svozu
harmonograrnu
Ól. 7
odpadem
se
stavebnÍm
Nak|ádání

'

odpad.stavebníodpadneníodpadem
(l) stavebníodpadjestavebnia demolični
komunální'
(2) Stavebníodpadlze použít,předar,čizlikvidovat ákonem stanovenýmzpůsobem.
(3) PÍoodloženístavebníhoodpaduje možnéobjednatvelkoobjemoý kontejner,kteý
službyměsta
objednávkypřijímajíTechnické
budepřistavena odvezenza úplatu.
Rožmitálapod TřemšineÚ.
Čl.8

VšeobecnáustanovenÍ
(1) Sběrné
nádobyse uživajipouzek odkládáníodpadu,pro nějžjsouurěeny'
(2) Do sběmýchnádobje zakázánoukládat:
a) hoÍkýpopel,
větve)'
b) objemnýodpad,pruány nebojiný odpadměnici svůjtvaÍ(zejména
(3) Směsnýodpad se ukládá do sběmých nádob tak' aby je bylo možnořádně uzavřit
a odpadz nich při manipulacis nimi nelypadával.
(4) odpad ve sběrnýchnáóobáchje zakíuánoudupávatnebo zhutňovat.
Č|.9
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