oBEc KARLÍK
Obecně záv azná vyhláška

obce Karlík
č,.1 l 2009

o stanovení systému shromažd,ování, sběruo přepravy, tříděníovyužívání
a odstraňování komunálních odpadů a nak|ádání se stavebním odpadem na
územíobce Karlík.
Zastupitelstvo obce Karlík se na svém zasedání dne |4. 4. 2009 usnesením č.
14ll0l2009 usneslo vydat v souladu s ust. $ 10 písm. d), $ 35 a $ 84 odst.2) písm. h) zákona
ě. 12812000 Sb., o obcích, ve znění pozdějšíchpředpisů, a s ustanovením $ 17 odst. 2) zÁkona
ě. 18512001 Sb., o odpadech a o změně někteých dalšíchzákonů, ve znění pozdějších
předpisů' tuto obecně závaznou vyhlášku.

cr. I
Úvodní ustanovení

l)

Tato obecně závaznáryhláŠka (dále jen,'lyhláška..) stanovuje systém shromaŽďování,
sběru, přepravy, třídění, využívánía odstraňování komunálních odpadů vznikajících
na územíobce Karlík, včetně nakládríní se stavebním odpadem').

2)

Tato obecně závazná vyhláška v souladu s ust' $ 17 odst. 3) ziíkona č. 185/2001 Sb., o
odpadech a o změně některých dalšíchzákonů, ve znění pozdějšíchpředpisů, též
určuje místa" kam mohou fuzické osoby odkládat komunální odpad.

Čt.z

Zá|ďai|ní pojmy
Pro účelytéto vyhlášky se rozumí:

a)
b)

l)

objemným odpadem . komunální odpad, k jehoŽ shromďďování nelze z důvodu
jeho rozměru, materiálu nebo jeho vlastností (např. nábytek, pneumatiky, atd.)
pouŽít běžnésběrné nádoby;

nebezpečným odpadem _ výříditelné složky komunálního odpadu, jako např.
baterie' zétťtvky, PHM. zbytky barev a rozpouštědel' agrochemikálie a dále
jakýkoliv jiný odpad vykazující jednu nebo více nebezpečných vlastností

vyhlásku č.38l/200l Sb., kterou se stanoví Kata|og odpadů, Sezram nebezpečných odpadů a semamy
odpadů a států pro účelyvývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udě|ování souhlasu k qivozu,
dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů)

uvedených v příloze č. 2 kzákonu o odpadech; výčetnebezpečných odpadů je
uveden v Seznamu nebezpečných odpadů dle Vyhlášky ě.38112001 Sb., v platném
zněni;
c) zbytkovým odpadem - komunální odpad, který zbude po výřídění komunálního
odpadu na složky uvedené v ustanovení č1. 3 této vyhlášky;
d)

e)

pověřenou osobou - oprávněná osoba podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o
žměně některých dalších zákonů' ve znění pozdějších předpisů, se kterou uzavřela
obec smlouvu na sběr, přepral.u, využitía odstraňování komunálních odpadů
vznikajícíchna územíobce,

sběrnou nádobou - typizovaná nádoba z kovu či plastu nebo plastový pýel
označený logem pověřené osoby splňujícítechnické parametry' určená k odkládání
jednotliých složek komunálního odpadu a zb1tkového odpadu' v nížjsou
komunální odpady skladovány do doby sběru a svozu komunálních odpadů;

člr

Třídění komunálnÍho odpadu
1)

Komunální odpad se třídí na:

a)
b)

c)
d)
e)

tříděný odpad, kteým je papír, sklo bílé,sklo barevné, plast včetně PET lahví,
objemný odpad,
nebezpečnésložky komunálního odpadu,
že\ezo a jiný kov
směsný odpad.

2) Směsný odpad je zby|ý

komunální odpad

po

stanoveném vy.třídění dle

odst. 1 písm. a), b)' c), d), e).

Fyzické osoby jsou povinny komunální odpady vznikající na územi obce třídit na následující
s1oŽky:

a)
b)
c)
d)
e)

f)

papír
sklo bíléa barevné
plast, včetně PET nádob
objemný odpad
nebezpečný odpad
že|ezo ajiný kov

Čln

Shromažďování tříděného odpadu

1)
2)

Tříděný odpad je shromažďován do zvliíštníchsběmých nádob.

Fyzické osoby jsou povinny vytříděné sloŽky komunálního odpadu a
ukládat do těchto sběrných nádob a na místa k tomu obcí určená.

zbykoý

odpad

3)

Zv|áštni sběrné nádoby jsou umístěny na stanovištích, vyjmenovaných a
speciťrkovaných v příloze č. 1.

4)

Zv|áštní sběrné nádoby jsou barevně odlišeny a oznaěeny příslušnými nápisy:

o
o
o
o

papír, barva modrá
sklo, barva bílá
odpad směsný (hřbitovní' v chatových oblastech), barva šedá
plasý, PET lahve, barva žlutá

Čt. s
Sběr a svoz objemného odpadu

l)
2)

3)

objemný odpad je takoqý odpad, kteqý vzhledem ke

sým

rozměrum nemůže bý

umístěn do sběmých nádob (např. koberce, matrace, nábytek, atp.),

Sběr a svoz objemného odpadu je zajišťován podle potřeby po nahlášení na obecním
uřadě' minimálně dvakrát ročně, a to jejich odebíráním na předem lyhlášených
přechodných stanovištích přímo do zvláštních sběrných nádob k tomuto sběru určených.
Informace o sběru jsou zveřejňovány na uřední desce obecního úřadu' webových
stránkách obce, ev. na výlepoých plochách.

objemný odpad |ze také odevzdávat na základě osobní dohody ve sběrném dvoře
(v městě Dobřichovice nebo v obci Lety).

Čt. o
Sběr a svoz nebezpečných složek komunálního odpadu

l)

Sběr a svoz nebezpečných složek komunálního odpadů2) je zajišťován podle potřeby po
nahlášení na obecním úřadě, minimálně dvakrát ročně, a to jejich odebíránímpověřenou
osobou na předem vyhlášených přechodných stanovištíchpřímo do zvláštních sběrných
nádob k tomuto sběru určených. Informace o sběru jsou zveřejňovány na úřednídesce
obecního úřadu, weboých strankách obce, ev. na v'ýlepových plochách.

4)

NebezpečnésloŽky komunálního odpadu lze také odevzdávat na zék|adě osobní dohody
ve sběrném dvoře (v městě Dobřichovice nebo v obci Lety).

čl.l

Shromažďování kovového odpadu
Sběr a svozže|eza, příp. jiných kovů _ při svozoých akcích na místech a v termínech
stanovených obcí na základě oznámeni obecního úřadu.

2)

vyn|asku č.38l /200l Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Semam nebezpečných odpadů a senamy odpadů
a statů pro účelyvývozu' dovozu atranzituodpadů a postup při udě|ováni souhlasu k v.ývozu, dovozu a tranzitu
odpadů (Katalog odpadů)

