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Č . 01/2015
o stanovení systému shromaž ďováni, sbě ru, p řepravy, třídě ní, využíváni
a odstra ň ováni komunálních odpad ů a nakládání se stavebním odpadem na území
obce Poho ří

Zastupitelstvo obce Poho ří se na svém 4. zasedání dne 1. zá ř i 2015 usnesením č. 32
usneslo vydat na základě § 17 odst. 2 zákona Č. 18512001 Sb., o odpadech a o zm ěně
některých dalších zákon ů , ve zn ě ni pozdějších p ředpis ů (dále jen zákon o odpadech"), a
v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 12812000 Sb., o obcích (obecní
zřízeni), ve zn ě ní pozdějších p ředpisů (dále jen „zákon o obcich"), tuto obecn ě závaznou
vyhlášku:

Č l. I
Úvodní ustanovení
Tato obecně závazná vyhláška (dále jen vyhláška") stanovuje systém shromaž ďováni,
sběru, přepravy, tříd ě ní, využíváni a odstra ňování komunálních odpad ů vznikajících na
územi obce Pobo ří, včetně nakládání se stavebním odpadem'
.

Č l.2
Tříd ě ní komunálního odpadu
1) Komunální odpad se třídí na složky:

Biologické odpady ( rostlinného p ůvodu)
Papír
Plasty včetně PET lahví
Sklo
Nápojové kartony
O Kovové obaly
g) Nebezpečné odpady
h) Objemný odpad
1) Směsný komunální odpad

a)
b)
c)
d)
e)

Vyhláška Ministerstva životního prost ředí Č. 38112001 Sb.. kterou se stanoví Katalog odpadCi, Seznam
nebezpečných odpad ů a seznamy odpad ů a státči pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpad ů a postup při
udělováni souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpad ů (Katalog odpad ů)

2) Směsným komunálním odpadem se rozumí zbylý komunální odpad po stanoveném
vytříděni podle odstavce 1 písm. a), b), c), d), e), f), g) a h).

Č l.3
Shromažďování tříd ě ného odpadu
1) Třídě ný odpad je shromaž ďován do zvláštních sb ě rných nádob.
2) Zvláštní sb ě rné nádoby jsou umíst ě ny na těchto stanovištich:
• Poho ří (náves)
• Chotou ň (pod sjezdovkou)
• Skalsko (cesta k Markvartu)
• chatové osady (Na Pískách, Pohorka, Halí ře)
3) Zvláštní sb ěrné nádoby jsou barevn ě odlišeny a ozna čeny p ř íslušnými nápisy:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

BioodpadPapírPlasty
Sk/o
Nápojové kartony
Kovové obaly
-

-

-

-

hnědý kontejner
modrý kontejner
žlutý kontejner
zelený kontejner
černá popelnice s oranžovým víkem
světle šedý kontejner

4) Do zvláštních sb ě rných nádob je zakázáno ukládat jiné složky komunálních odpad ů, než
pro které jsou určeny.
5) Svoz tříd ě ného odpadu je zajiš ťován podle dispozic firmy zajiš ťující odvoz odpadu:
a) iX týdně : papír
b) ix za dva týdny: bioodpad a sklo
d) ix m ěsí čn ě - nápojové kartony (tetrapak) a kovy
Aktuální dny odvozu jednotlivých druh ů odpadu jsou zve řejněny na webových stránkách
obce Poho ří.

Č l.4
Sběr a svoz nebezpeč ných složek komunálního odpadu
1) Sbě r a svoz nebezpečných složek komunálního odpadu 2 je zajiš ťován minimáln ě dvakrát
ročně v b řeznu a v zá ří jejich odebíráním na p ředem vyhlášených p řechodných
stanovištích p římo do zvláštních sb ěrných nádob k tomuto sb ěru určených. Informace
o sb ě ru jsou zve řej ň ovány na ú řední desce obecního ú řadu, na výlepových plochách a
na webových stránkách obce.
2) Shromažďování nebezpe čných složek komunálního odpadu podléhá požadavk ů m
stanoveným v Čl. 3 odst. 4.

2)

Vyhláška Ministerstva životního prost ředí Č. 38112001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpad ů , Seznam
nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro ú čely vývozu, dovozu a tranzitu odpadii a postup p ři
udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpad ů (Katalog odpad ů)

Č I.5
Sbě r a svoz objemného odpadu
1) Objemný odpad je takový odpad, který vzhledem ke svým rozm ě rům nem ůže být
umístě n do sběrných nádob (nap ř. koberce, matrace, nábytek, apod.)
2) Sbě r a svoz objemného odpadu je zajiš ťován v b řeznu a v zá ří jeho odebíráním na
předem vyhlášených p řechodných stanovištích p římo do zvláštních sb ě rných nádob
k tomuto ú čelu určených. Informace o sb ěru jsou zve řej ňovány na ú řední desce obecního
ú řadu, na výlepových plochách a na webových stránkách obce.

3) Shromažďováni objemného odpadu podléhá požadavk ům stanoveným v Čl. 3 odst. 4.

Č l.6
Shromažďováni sm ěsného komunálního odpadu
1) Sm ěsný komunální odpad se shromažďuje do sbě rných nádob. Pro ú čely této vyhlášky
se sbě rnými nádobami rozum ějí:
typizované sb ě rné nádoby (spole čné - kontejnery a individuální - popelnice) ur čené ke
shromažďováni sm ě sného komunálního odpadu.
Svoz směsného komunálního odpadu je zajiš ťován iX týdn ě - pátek (kontejnery i
popelnice), nebo volitelně iX za dva týdny (popelnice).
2) Stanovišt ě sběrných nádob je místo, kde jsou sb ěrné nádoby trvale nebo p řechodn ě
umístě ny za účelem dalšího nakládáni se sm ěsným komunálním odpadem oprávn ě nou
osobou.
a) Společná stanovišt ě (kontejnery) jsou shodná se stanovišti zvláštních sb ěmých
nádob na t říděný odpad uvedených v Čl. 3, bod 2.
b) Individuální stanovišt ě (popelnice) jsou povolována pouze pro budovy, kde je hlášena
alespo ň jedna osoba k trvalému pobytu, a pouze v zastavě ném území obce.

Č l.7
Nakládání se stavebním odpadem
1) Stavebním odpadem se rozumí stavební a demoli ční odpad. Stavební odpad není
odpadem komunálním.
2) Stavební odpad lze použít, p ředat či odstranit pouze zákonem stanoveným zp ůsobem.
Obec Poho ří sbě r stavebního odpadu nezajištuje.
3) Pro odloženi stavebního odpadu je možné objednat kontejner u soukromé firmy, který
bude přistavena odvezen za úplatu. Kontakt jek dispozici na obecním ú řadu.
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Č l.8
Závě re č ná ustanovení

Nabytím ú činnosti této vyhlášky se zrušuje Obecn ě závazná vyhláška obce
Č . 212012 o stanovení systému shromažďování, sb ěru, p řepravy, t říd ěni, využívání a
odstra ňování komunálních odpad ů vznikajících na území obce Poho ří, včetně nakládání se
stavebním odpadem.
1) Tato vyhláška nabývá ú činnosti dnem 1. října 2015

Miroslav Králík
starosta

Vyvěšeno na ú řední desce obecního ú řadu dne: 11. zá ř i 2015
Sejmuto z ú řední desky obecního ú řadu dne:

30. zá ří 2015

4

