ČL8

Shromažďování směsného odpadu
1)

Směsny odpad se shromažďuje do sběrnych nádob. Pro ričely této vyhlášky sběrnymi
nádobami jsou:

a)

typizované sběrné nádoby, tedy popelnice, kontejnery, ev, igelitové pytle (označené
textem svozové firmy, k dispozici na obecním riŤadě Karlík), které jsou určenéke

b)

2)

shromažďování směsného komunálního odpadu,
odpadkové koše, které jsou umístěny na veŤejnych prostranstvích v obci' sloužícípro
odkládání drobného směsného komunálního odpadu.

Stanoviště sběrn;fch nádob je místo, kde jsou sběrné nádoby trvale nebo pŤechodně
umístěny Za ričelem odstranění směsného odpadu oprávněnou osobou. Stanoviště
sběrnych nádob jsou individuální nebo společná pro více uŽivatelri.

3) Fyzické osoby si opatŤítypizované sběrné nádoby

na zbykov;i odpad, těchto sběrnych
počet
nedocházelo
tak, aby
k jejich pŤeplřování nebo
nádob bude opatŤen dostatečn;i
odkládání odpadri mimo sběrné nádoby. Sběrné nádoby musí byt v takovém fyzickém
a technickém stavu, aby umoŽĎovaly bezpečnéukládaní komunálních odpadri a jejich
odv oz oprávněnou osobou.

4)
a)
b)

c)

d)
e)

Sběrné nádoby a místa určená k odkládání komunálních odpad se užívqítěmito
zptisoby:
sběrné nádoby se užívajípouze k ričelu, k němuŽ jsou určeny, a pouze k odkládaní
odpadu, pro nějž jsou určeny,
do sběrnych nádob je zakázáno ukládat:
- stavební odpad a jinf podobny odpad,
- uhynul'ázvíÍata a jejich části,
- horky popel,
. tekutiny a zkapalněné odpady.
do sběrnych nádob určenych k odkládaní zbykového odpadu je kromě materiálu
uvedeného pod písm. b) dále zakéuáno ukládat:
- nebezpečny odpad,
- objemny odpad, pruŽiny nebo ji"y odpad měnícísvrij war (zejména větve),
zbykovy odpad se ukládá do sběrn;ich nádob tak, aby je bylo moŽno Ťádně uzavÍit a
odpad z nich pŤi manipulaci s nimi nevypadáva|,
odpad ve sběrnych nádobách je zakánáno udupávat nebo zhutĎovat.

5) Biologicky

rozložite|ny odpad se pŤednostně kompostuje.

Nak|ádání se

stlťo"ímodpadem

Zavedeny systém shrornaŽďování, sběru, pŤepravy, tŤídění'využívánía odstraĎování
komunálních odpadri vznikqících na uzemí obce Karlík se nevztahuje na odpady stavební a
demoliční.Tento odpad nelze ukládat do kontejneru pro komunální odpad a ani do nádob

určenych pro zbytkoqf (komrrnální) odpad. Likvidaci stavebního a demoličníhoodpadu si
osoba, provádějící činnost, pŤi kÍerétento odpad vznikl, zajišťujesama na svoje náklady,
v souladu se zákonem.

čl. 10

Frelvence sběru komunálních odpadri
1)

Sběr zbykového odpadu zajišťuje pověŤená osoba s frekvencí lx ZA qfden. Sběr
nebezpečnéhoa objemného odpadu a železa je zajišťován minimálně 2x ročně.
Sběr komunálních

odpad

se provádí podle obcí odsouhlaseného harmonogramu.

Čl. 11
Úhrada
Únraaa za provoz systému shromaŽďování, sběru, pŤepravy, tffdění, vytlŽívání a
odstrařování komunálních odpadri je pŤedmětem obecně závazné vyhlašky o místním
poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, pŤepravy, tŤídění,vyvživání a
odstrařovaní komunálních odpadri č,. 512008

ozv,

platné od

l. ledna 2009.

Č|.12
Závěrečná ustanovení
Nabyím ričinnosti této vyhlášky se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 2 / 2001obce Karlík
o nakládání s komunálďm odpadem na zemí obce Karlík a vyhláška č. 0t 12003.
Tato vyhláška nab;fvá činnosti dnem ...

Jan Tláskal

Jaroslav Strof

místostarosta

starosta

Vyvěšeno na riŤední desce dne:

SejmutozriŤednídeskydne:
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PŤíloha č. 1.: Zvláštní sběrné nádoby

a

jejich umístěnína stanovištích v obci

PÍílohač. 1.: Zv|áštní sběrné nádoby

a

jejich umístěnína stanovištíchv obci

Zv|ášttí sběrné nádoby jsou barevně odlišeny aoznačeny pŤíslušnyminápisy.

umístění pŤed obecním riŤadem u vchodu na

1.

sběrné nádoby pro papír, barva modrá
dětské hŤiště,

2.

sběrné nádoby pro sklo' barva bílrá_ umístěníu autobusové čekárny pŤi objektu,,Hotel

-

Karlík...,
a
J.

sběrné nádoby pro plasty,
obj

4.

ektu,,Hotel Karlík..,

PET lahve' barva

Ž|utá

-

umístění u autobusové čekárny pŤi

sběrné nádoby pro směsny odpad, barva šedá _ umístění: u hŤbitova, na rozcestí ulic
MoŤinská a Skalická, v ulici K TŤešĎovce na kŤiŽovatce s Viničnou Alejí a u zastávky
autobusri pŤed Hotelem Karlík (pro chatovou oblast)
Sběrné nádoby jsou určeny pouze pro odpad, vznikaJíci pŤímo s obecnym a běŽn;im
provozováním pohŤebiště (hŤbitova)' tedy nejsou určeny pro jakykoliv jiny odpad,
jako je odpad komunální, rostlinné zbytky, odpad stavební nebo z podnikatelské

činnosti, &tp.,
5.

sběrné nádoby pro nebezpečnésložky komunálního odpadri (napŤ. zbyky barev a
spotŤební chemie , záÍivky' rozpouštědla, baterie) - jsou zajišťovány podle potŤeby po
nahlášení na obecním Ťadě' minimálně dvakrát ročně' s určenímumístění na obecním
riŤadě, pŤípadně s určenímjejich jiného umístění.

6.

odpadkové koše * umístění u zastávky autobusu, na dětském hŤišti a v uličce U Šebk.

