Obecně

závazná vyhláška obce Býchory

č.3/2007 ze

dne 6.12.2007

o systému shromažd'ování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních

odpadů na

území obce Býchory
Zastupitelstvo obce Býchory se usneslo dne 6.12.2007 usnesením č.15 podle ustanovení § 17
odst. 2 a § 17a odst. 1 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů,
ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanoveními § 10 písm. a) a § 84 odst. 2 písm. i)
zákona Č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, tuto obecně závaznou
vyhlášku.
Čl.I

Úvodní ustanovení
(1) Tato vyhláška stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, vyuzlvanl a
odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území obce Býchory. Tato vyhláška je
závazná pro všechny fyzické osoby, které mají na území obce trvalý pobyt nebo se na území
obce zdržuj í.
(2) Pojmy používané v této vyhlášce se řídí zejména § 3 a 4 zákona č. 185/2001 Sb., o
odpadech, ve znění pozdějších předpisů, a podle zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a
poplatků, ve znění pozděj ších předpisů:
Odpad - každá movitá věc, které se osoba zbavuje nebo má úmysl nebo povinnost se jí zbavit.
Komunální odpad - veškerý odpad vznikající na území obce při činnosti fyzických osob a který
je uveden jako konlunální odpad v prováděcím právním předpisu '0, s výjimkou odpadů
vznikajících u právnických osob nebo u fyzických osob oprávněných k podnikání.
Shromažd'ování odpadů - krátkodobé soustřeďování odpadů do shromažďovacích prostředků v
místě jejich vzniku před dalším nakládáním s odpady.
Směsný komunální odpad - složka komunálního odpadu, která zůstává po vytřídění papíru a
lepenky, skla, plastů, biologického, objemného a nebezpečného odpadu z komunálního odpadu.
Směsným odpadem je i odpad (odpadky) odložený do odpadkových košů, umístěných na
veřejných prostranstvích,
Využitelný /tříděný/ odpad - materiálově či jinak využitelné složky vytříděné z komunálního
odpadu, těmito složkami jsou papír a lepenka, nápojové kartony, sklo, plasty /PET lahve/,
biologický odpad z domácností (běžný kuchyňský odpad),
Nebezpečný odpad - odpad uvedený v Seznamu nebezpečných odpadů uvedeném v prováděcínl
právním předpise a jakýkoliv jiný odpad vykazující jednu nebo více nebezpečných vlastností
uvedených v příloze Č. 2 k zákonu o odpadech

ČI.2
Systém nakládání s komunálními odpady
(1)
Směsný odpad se shromažďuje do sběrných nádob - pro účely této vyhlášky sběrnými
nádobami jsou :
popelnice - plechové a plastové a igelitové pytle s logem svozové společnosti
jiné pytle svozová společnost (SOP Přelouč a.s.) neuznává
Frekvence odvozu: lx za týden (zpravidla v úterý a to i ve svátek, případnou změnu
oznamuje včas obecní úřad)

(2) Velkoobjemné komunální odpady se shromažďují do speciální sběrny (objektu) na území
3x za rok /zpravidla v sobotu dopoledne/ je
organizován
sběr
obce. Minimálně
velkoobjemového komunálního odpadu. Sběr,přepravu a odstranění odpadů zajistí oprávněná
osoba určená obcL Obec o termínu sběru velkoobjemového komunálního odpadu informuje
obyvatele vyvěšením oznámení na úřední desce, (internet. stránkách) a místním rozhlasem.
(3) Nebezpečné složky komunálních odpadů se shronlažďují do speciální sběnlY na území
obce. Minimálně 3x za rok /zpravidla v sobotu dopoledne/ je organizován sběr nebezpečného
odpadu. Sběr, přepravu a odstranění odpadů zajistí oprávněná osoba určená obcL Obec o
termínu sběru nebezpečných složek komunálních odpadů informuje obyvatele vyvěšením
oznámení na úřední desce (internet.stránkách) a vyhlášením v místním rozhlase.
(3) Využitelné složky komunálních odpadů se shromažďují do barevně odlišených
odpadových nádob (modrá - papír, zelené - sklo, žlutá - plasty), které jsou umístěny na
veřejných prostranstvích v obci. Konkrétně: u hasičámy, za kostelem,u bytovek, u hřiště a u
hliňáku.

Sběr

a využití odpadů z těchto nádob provádí pravidelně, minimálně však:
- 1 x nlěsíčně u papíru
- 1 x měsíčně u skla (netříděné)
- 1 x týdně u plastů - období od 24. do 39. týdne v roce
- 2 x měsíčně u plastů, kromě v období od 24.do 39. týdne v roce
osoba určená obcí - SOP Přelouč a.s. Je zakázáno vhazovat do odpadových nádob jiné než
využitelné složky komunálních odpadů.

Čl. 3

Touto obecně závaznou vyhláškou se ruší obecně závazná vyhláška obce Býchory č.1I2001
"O stanovení systému shromažďování,sběru,přepravy,třídění,využívání a odstraňování
komunálních odpadů na úzenlí obce Býchory včetně systénlu nakládání se stavebnínl
odpadem."
ČI.4
Tato vyhláška nabývá účinnosti dne 1.1.2008
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