OBEC Lazníky
Zastupitelstvo obce Lazníky
Obecně závazná vyhláška, obce Lazniky
č.412019
o stanovení systému shromažd'ováni, sběru, přepravy, třídění, vyuŽÍvání
a odstraňování komunálních odpadů a nakládáníse stavebním odpadem na Územi

obce Lazniky

Zastupitelstvo obce Lazníky se na svém zasedání dne 18.12.2019 usnesením Č.5/1112019
usneslo vydat na základě § 17 odst. 2 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně
některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,zákon o odpadech"), a
vsouládu s § 10 písm. d) a § 84 odst.2 písm. h) zákonaó. 12812000 Sb,, o obcích (obecní
zřízení), ve Žnění pozdějších předpisů (dále jen ,,zákon o obcích"), tuto obecné závaznou
vyhlášku:

čl. t

úvodni ustanovení
Tato obecně závazná vyhláška (dále jen ,,vyhláška") stanovuje systém shromaŽd'ovánÍ,
sběru, přepravy, třídění, využívánía odstraňování komunálních odpadŮ vznikajícíchna
územíobce Lazníky, včetně nakládání se stavebním odpadem1,

Cl,2

Třidění komunátniho odpadu
1)

Komunální odpad se třídína složky:
a) Biologické odpady rostlinného původu,
b) Papír,
c) Plasty včetně PET lahví,
d) Sklo,
e) Kovy,
f) Nebezpečnéodpady,
g) Objemný odpad,
h) Směsný komunální odpad,
i) Jedlé oteje a tukf

,/|

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

č 93/2016 Sb., o Katalogu odpadů"
č. 32112014 Sb,, o rozsahu a
odpadu _ § 2 odst.7 povinnost od 1.1.2020

l vyhlášxa Ministerstva životniho prostředí

]

Ýyhláška Ministerstva životniho prostředi

souitřed'ováni složek komunáIniho

i),

zPůsobu zajištěníodděleného

cl,

3

Shromažd'ováni tříděného odpadu
nádob, kterými jsou plastové
1) Tříděný odpad je shromažd'ován do zvláštních sběrných'l2Ol)
a velkoobjemové kovové
sběrné nádoby (kontejnery '11O0l a popelnice 24Ol a
kontejnery.

zvláštnísběrné nádoby jsou umistěny na těchto stanovištich:
a)lJ Sokotovny Lazníky č. 92
b)LJ proctejny COOP Jednota, Lazníky č, 50
c)Naproti hasičskémudomu, Lazníky č, 137
tJ Morav ské ze mědělské spo/e čnosti
e)Naproti bytovky, Lazníky č.
í) U dolního fotbalového hřiště
g)V místníčásťiSvrčov, u bývalého mlýna č,1

2)

di,1

příslušnými nápisy.
zvláštnísběrné nádoby jsou barevně odlišeny a označeny

3)

kovový kontejner
Biotogické odpady rostlinného původu, barva hnědá, označený
b) Papír, barva modrá
c) Ptasty, PET lahve, barva žlutá
c]) Sklo, barva zelená
e; Kovy, barva černá - označena nápisem KOVY
fí Leaíe obje a tuky, barva černá _ označena nápisem Jedlé oleje a tuky

a)

4)

jiné složky komunálních odpadů' než
Do zvláštních sběrných nádob je zakázáno ukládat
pro které jsou uróeny.

čI. +

SběrasvoznebezpeÓnýchsloŽekkomunálníhoodpadu
1)

je
minimálně dvakrát
sběr a svoz nebezpeóných složek komunálního odpadu zajišt,ov.án
přechodných
vyhlášených
předem
ročně na jaře a na podzim, jejich odebíráním na
lnformace
uróených,
sběru
stanovištíchpřímo do zvláštnítň sběrných nádob k tomuto
úřadu, výlepových plochách,
o sběru .1.ou ,uuiujnouany n, úřednídesce obecního
v místnim rozhlase a na internetu,

2)

podléhá požadavkům
shromažd,ování nebezpečných složek komunálniho odpadu
stanoveným v čl. 3 odst. 4.

cl,

5

Sběr a svoz objemného odpadu
1)

rozměrům nemůžebýt
objemný odpad 1e takový odpad, který vzhledem ke svým
..,),
u,nirton'oo s'nernýcrr nádob @a,př. koberce, matrace, nábytek

jaře a na podzim, jeho
a svoz oblemného odpadu je zajišt'ován dvakrát ročně na
přímo do zvláštních
odebíránímna preJem vyhlášených přechodných stanovištích
jsou
zveřejňovány na
sběrných nádob ktomuto účeluŮrčených. lnfoimace,o sběru

?\ Sběr

mistním rozhlase a na internetu.
úředni desce obecníňo uřadu, výlepovýc'h plochách, v

3)

Shromažd'ování objemného odpadu podléhá požadavkůmstanoveným v čl. 3 odst. 4.

čl. o

Shromažd'ování směsného komunálního odpadu

1) Směsný komunální odpad se shromažd'uje do sběrných nádob. Pro účelytéto vyhlášky
se sběrnými nádobami rozumějí:

a)
b)

2)

a kontejnery určenéke shromažd'ování
směsného komunálního odpadu,
odpadkové koše, které jsou umístěny na veřejných prostranstvích v obci, sloužícípro
odkládání drobného směsného komunálního odpadu.

Typizovanó sběrné nádoby popelnice

Stanoviště sběrných nádob je místo, kde jsou sběrné nádoby trvale nebo přechodně
umístěny za účelemdalšího nakládání se směsným komunálním odpadem oprávněnou
osobou. Stanoviště sběrných nádob jsou individuální nebo společná pro více uŽivatelŮ,
č1.1
NakIádáni se stavebním odpadem

1)

Stavebním odpadem se rozumí stavební a demoličníodpad, Stavební odpad není
odpadem komunálním.

2) Stavební odpad lze použít,předat či odstranit pouze zákonem stanoveným zpŮsobem,

cl.

8

závěrečná ustanoveni

1) Nabytím účinnostitéto vyhlášky se zrušuje Obecně závazná vyhláška obce
ó.112015 o stanovení systému shromažd'ování, sběru, přepravy, třídění, využívánía
odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na územíobce
Lazníky,

2)

Tato vyhláška nabývá účinnostidne 1.1.2020.

o

OBEC LAZNÍKY
751

25 okres pŘFRov

místostarosta

Vyvěšeno na úřední desce obecního úřadu dne: 18.12.2019
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