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ZASTUPITELSTVO OBCE

Obecně záv azná vyhláš ka
obce Ghorušice č. 1l2o21
o obecním systému odpadového hospodářství na územíobce Chorušice
Zastupitelstvo obce Chorušice schvaluje a vydává dne 21 ,10.2021 usnesením dle bodu 4. programu
zasedánízastupitelstva obce ě.32,v souladu s ust. § 10 písm. d), § 35 a § 84 odst.2) pism. ň1 Žákona
Č. 12812000 Sb., o obcích (obecní zřlzení), ve znění pozdějších předpisů,-a s ust. S-9'odst. 4j zákona
§
ě, 54112020 Sb., o odpadech, tuto obecně závaznou vyhlášku o obecním syltemu odpadového
hospodářství na r]zemí obce Chorušice:

1)

2)

ěI. t
základní ustanovení

Touto obecně závaznou vyhláškou se stanovuje obecní systém odpadového hospodářství na
Územi obce Chorušiceí (dále jen ,,obec") a stanovují se poviňnosti osob související s předáváním
odpadů do obecního systému odpadového hospodářství.
.. l:
Pro úěely této obecně závazné vyhlášky se rozumí:
a) směsným odpadem - komunální odpad, ktený zbyde po vytřídění
komunálního odpadu na
složky uvedené v ust. Čl. 2 této obecn é závazné ÚyhÉšky,
b) objemným odpadem - komunální odpad, k jehož shromažd'ování nelze zdůvodu jeho
rozměrŮ, materiálu nebo jeho vlastností (např. nábytek, koberce, atd.) použítběžnésběrné
;

c)
d)

nádoby,

pověřenou.osobou - osoba oprávněná podle zákona č.54112020 sb., o odpadech,
k nakládání s odpady, a s nížobec uzavřela smlouvu na sběr, přepravu, výužitía
odstraňování komunálních odpadů vznikajících na územíobce,
sběrnou nádobou - typizovaná nádoba z kovu či plastu nebo plastový pytel označený
logem pověřené osoby, splňujícítechnické parametry s vnitřním objemem'od 50 do 110Ó
litrŮ, urČená k odkládání jednotlivých složek komunálního odpadu a směsného odpadu,
v nÍŽ jsou komunální odpady skladovány do doby sběru a svozu komunálních odpadů,

ěl.z

Třídění komunálního odpadu
O-sobY Předávající komunální odpad do obecního systému odpadového hospodářství jsou povinny

třídit a odděleně soustřeďovat následujícísložky komunálního odpadu:

a)
b)
c)
d)
e)

f)

g)
h)

1

papír

plasty

sklo

kovy

jedlé oleje a tuky

biologicky rozložitelný odpad rostlinného původu
objemný odpad
nebezpečný odpad.

§ 59 odst. 4)zákonaé,54112020 Sb., o odpadech

1)

čl. g
Sběrné nádoby a místa určená k odkládání komunálního odpadu
Osoby předávajícíkomunálníodpad do obecního systému odpadového hospodářství jsou povinny
vytříděné složky komunálního odpadu a směsný odpad odkládat do sběrných nádob a na místa k
tomu obcí určená:
a) papír - sběrné nádoby modré barvy
b) plasty - sběrné nádoby žlutébarvy
c) sklo - sběrné nádoby bílénebo zelené barvy
d) kovy - sběrná nádoba s nápisem ,,kov" (popř. s nápisem obdobného významu)
e) jedlé oleje a tuky - sběrná nádoba s nápisem ,jedlé oleje a tuký" (popř. s nápisem

0
g)
h)

i)

obdobného významu)
biologigky rozlo*itelný odpad rostlinného původu - shromažd'ovacímísto určenéobcí (tuto
sloŽku komunálního odpadu lze kompostovat na vlastním nebo užívanémpozemku)
objemný odpad - velkoobjemové kontejnery na místech a v termínech stanovených obcí

oznámením obecního úřadu
nebezpeČný odpad - se předává pověřené osobě na místech a v termínech stanovených
obcí oznámením obecního rjřadu
směsný odpad - typizované sběrné nádoby o objemu 12O l a 24O l označenélogem
pověřené osoby.

o

umístění sběrných nádob na vytříděné složky komunálního odpadu a
shromaŽd'ovacího místa pro odkládání biologicky rozložitelného odpadu rostlinného púvodu je
zveřejněna na webových stránkách obce.
Obecní Úřad informuje o organizačně technických opatřeních sóuvisejících s odkládáním a
svozem komunálního odpadu způsobem v obciobvyklým.
lnformace

2)
3)

4)

5)

Na Území obce jsou rozmístěny na veřejných prostranstvích odpadkové koše, které jsou určeny

pro odkládání drobného směsného odpadu.

O99Oy předávající komunální odpad do obecního systému odpadového hospodářství jsou povinny
si na svŮj náklad sběrné nádoby na směsný odpad uvedené vodst. 1) píŠm.ij tonotó
Č!ánku a zajistit dostatečný objem či počet těchto sběrných nádob tak, aby nedocházelo-k jejich
přeplňovánÍ nebo odkládání odpadů mimo sběrné nádoby. Sběrné nádoby musí být v takóvém
fyzickém a technickém stavu, aby umožňovaly bezpeěné ukládání komunálních odladů a jejich
odvoz oprávněnou osobou.

zajistit

Osoby předávající komunální odpad do obecního systému odpadového hospodářství zajistí, aby

v den sběru (svozu) směsného odpadu nejpozději do 06:00 hod. byly sběrné nádoby na-směsný
odpad zpřístupněny pro obsluhu provádějící sběr (svoz) komunálního odpadu.

Sběrné nádoby a místa určená k odkládání komunálního odpadu se užívajítěmito způsoby:
a) sběrné nádoby se užívajípouze k účelu,k němuž jsou určeny, a poúze k odrtadani-odpadu,
pro nějž jsou určeny,
b) do sběrných nádob jezakázáno ukládat:
stavební odpad ajiný podobný odpad,
horký popel a takový materiál, kteqý by mohl způsobit vznícení nebo samovznícení

-

c)
d)

e)

f)
6)

odpadu,
tekutiny a ztekucené odpady (s výjimkou jedlých olejů a tuků ukládaných do sběrných
nádob k tomu určených).
na shromaŽd'ovací místo urěené k odkládání biologicky rozložitelného odpadu rostlinného
PŮvodu se odpad ukládá v takovém stavu, aby byl, pokud je to možné,minimalizován objem
odevzdávaného odpadu (zjm. větve musíbýt nalámány, rozstříhány nebo nadrceny),
do sběrných nádob určených kodkládání směsného odpadu je kromě materiálu-uvedeného
pod písm, b) dále zakázáno ukládat:
nebezpečný odpad,
objemný odpad, pružiny nebo jiný odpad měnícísvůj tvar (zejména větve),
odPad se ukládá do sběrných nádob tak, aby je bylo možno řádně uzavřít a odpad z nich při
manipulaci s nimi nevypadával,
odpad ve sběrných nádobách jezakázáno udupávat, zhutňovat či jiným způsobem redukovat
jeho objem.

-

Zakaz$e se ukládat do odpadkových košůrozmístěných na veřejných prostranstvích komunální
odpad vznikajícív domácnostiěiz činnosti právnických osob nebo podnikajícíchfyzických osob.

1)

2)
3)

čl. +
Frekvence sběru (svozu) komunálního odpadu a jeho jednotlirných složek
Sběr (svoz) komunálního odpadu se provádí podle obcí odsouhlaseného harmonogramu.
Sběr (svoz) směsného odpadu zajišťuje pověřená osoba s frekvencí 1xza 14 dní.
Sběr (svoz) objemného odpadu a nebezpečnéhoodpadu je zajišťován minimálně 2x roěně.

čl. s
závéreéná ustanovení

1)

ZruŠuje se obecně závazná vyhláška obce Chorušice č. 212015 o systému shromažd'ování, sběru,

2)

Tato obecně závazná vyhláška nabývá rjčinnostidnem 1 .1.2022.

přepravy, třídění, využívánía odstraňování komunálních odpadů vznikajících na rjzemí obce
Chorušice, ze dne 26.11.2015.

/L.Tv-_
František Franc

Martin Bauer
starosta obce

místostarosta

Vyvěšeno n a ú ředn ídesce ObtJ Chorušice o r", 9.r,l7
Současně zveřejněno na elektronické úřední desce.
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