OBEC DUNAJOVICE
Obecně závazná vyhláška
obce Dunajovice
č. 1/2014,
o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce
Dunajovice
Zastupitelstvo obce Dunajovice se na svém zasedání dne 11. Prosince 2014 usnesením č.
3/14/2014 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
v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon o obcích“), tuto obecně závaznou
vyhlášku:
Čl. 1
Úvodní ustanovení
Tato obecně závazná vyhláška (dále jen „vyhláška“) stanovuje systém shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území obce
Dunajovice, včetně nakládání se stavebním odpadem1).
Čl. 2
Třídění komunálního odpadu
1) Komunální odpad se třídí na:
a) tříděný odpad, kterým je papír, plast, včetně PET lahví a nápojových kartonů, sklo čiré, sklo
barevné,
b) jedlý olej a tuk
c) biologicky rozložitelný odpad ze zahrad a veřejné zeleně
d) kovový odpad
e) objemný odpad,
f) nebezpečné složky komunálního odpadu,
g) elektroodpad
h) směsný odpad
2)

Směsný odpad je zbylý komunální
odst. 1 písm. a), b), c), d), e), f), g).
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Čl. 3
Shromažďování tříděného odpadu
1)
-

Tříděný odpad je shromažďován do zvláštních sběrných nádob
papír do modrých pytlů
plast, včetně PET lahví a nápojových kartonů do žlutých pytlů
sklo čiré do bílého kontejneru
sklo barevné a tabulové do zelených kontejnerů
jedlý olej a tuk v PET lahvích do zelených odpadových nádob s horním otvorem
biologicky rozložitelný odpad ze zahrad (tráva, listí, větve, zahradní odpad) ukládají
majitelé nemovitostí do kompostérů umístěných na svých pozemcích, kompost využijí pro
svou potřebu

1)

Vyhláška č.381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a
států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu
odpadů (Katalog odpadů)

1

-

2)

biologicky rozložitelný odpad z veřejné zeleně je ukládán na smluvně zajištěnou plochu pro
kompostování, nebo do přistaveného kontejneru svozové firmy Marius Pedersen

Zvláštní sběrné nádoby
pytle na tříděný odpad vydává zdarma Obecní úřad Dunajovice
kontejner na sklo čiré, na sklo barevné a tabulové a odpadová nádoba na jedlý olej a tuk
jsou umístěny u požární nádrže
- kontejner na sklo barevné a tabulové a odpadová nádoba na jedlý olej a tuk jsou umístěny
na místní komunikaci při vjezdu k bytovým domům č.p. 86 a 87.
-

3)
Svoz zvláštních sběrných nádob, které jsou barevně odlišeny a označeny příslušnými nápisy
je prováděn svozovou firmou Marius Pedersen:
a) papír, pytle barvy modré 1x za 4 týdny dle rozpisu ze stanoviště sběrných nádob pro
směsný komunální odpad
b) plasty, PET lahve, nápojové kartony, pytle barvy žluté 1 x za 4 týdny dle rozpisu ze
stanoviště sběrných nádob pro směsný komunální odpad
c) sklo čiré, kontejner barvy bílé 1x za 3 měsíce,
d) sklo barevné a tabulové, kontejnery barvy zelené 1x za 3 měsíce
e) jedlé oleje a tuky, odpadová nádoba s horním otvorem barvy zelené 1x za týden při svozu
směsného odpadu
4)
Kovový odpad je občany předáván smluvní sběrně kovového odpadu Záviš Lacina, Husova,
Třeboň, IČ 49040081, sběrna Za Nádražím, Třeboň
Čl. 4
Sběr a svoz nebezpečných složek komunálního odpadu
Sběr a svoz nebezpečných složek komunálního odpadů2) je zajišťován svozovou firmou Marius
Pedersen (jedenkrát až dvakrát ročně) jejich odebíráním na předem vyhlášených přechodných
stanovištích přímo do zvláštních sběrných nádob k tomuto sběru určených. Informace o sběru
jsou zveřejňovány na úřední desce Obecního úřadu Dunajovice, na webu Obce Dunajovice a ve
Zpravodaji – informačním občasníku.
Čl. 5
Sběr a svoz objemného odpadu a elektroodpadu
1)

Objemný odpad je takový odpad, který vzhledem ke svým rozměrům nemůže být umístěn do
sběrných nádob (např. koberce, matrace, nábytek).

2)

Sběr a svoz objemného odpadu je zajišťován svozovou firmou Marius Pedersen (jedenkrát
až dvakrát ročně) jejich odebíráním na předem vyhlášených přechodných stanovištích přímo
do zvláštních sběrných nádob k tomuto sběru určených. Informace o sběru jsou
zveřejňovány na úřední desce Obecního úřadu Dunajovice, na webu Obce Dunajovice a ve
Zpravodaji – informačním občasníku.

3)

Elektroodpad jsou vysloužilé a vyřazené elektrospotřebiče (např. televizory, lednice, pračky,
zářivky, baterie, a podobně). Elektroodpad je odevzdáván na sběrném místě, ve dvoře
budovy bývalé obecní školy, v průběhu celého roku. Vyřazené elektrospotřebiče jsou
odevzdávány celé, nerozebrané.
Čl. 6
Shromažďování směsného odpadu

1)

Směsný odpad se shromažďuje do sběrných nádob. Pro účely této vyhlášky sběrnými
nádobami jsou

Vyhláška č.381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a
států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů
(Katalog odpadů)
2)

2

a)
b)
2)

typizované sběrné nádoby – popelnice o obsahu 100 nebo 110 litrů určené ke
shromažďování směsného komunálního odpadu,
odpadkové koše, které jsou umístěny na veřejných prostranstvích v obci, sloužící pro
odkládání drobného směsného komunálního odpadu.
Stanoviště sběrných nádob pro směsný komunální odpad je místo, kde jsou sběrné
nádoby přechodně umístěny za účelem odstranění směsného odpadu, nebo tříděného
odpadu oprávněnou osobou. Stanoviště sběrných nádob jsou individuální nebo společná pro
více uživatelů.
Čl. 7
Nakládání se stavebním odpadem

1)
2)
3)

Stavební odpad je stavební a demoliční odpad. Stavební odpad není odpadem komunálním.
Stavební odpad lze použít, předat či zlikvidovat zákonem stanoveným způsobem.
Pro odložení stavebního odpadu (kamen, cihly, střešní tašky bez příměsí), který lze použít
na zpevnění účelových komunikací, je možné uložit na místo určené Obecním úřadem
Dunajovice.
Čl. 8
Závěrečná ustanovení

1)

Nabytím účinnosti této vyhlášky se zrušuje Obecně závazná vyhláška obce Dunajovice
č 1/2003, OZV o nakládání s komunálním odpadem a stavebním odpadem.

2)

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2015.

…………………
Ing. Petr Pumpr
místostarosta

..……………….
František Uhlíř
starosta

Vyvěšeno na úřední desce obecního úřadu dne: 12.12.2014
Elektronicky zveřejněno dne: 12. 12. 2014
Sejmuto z úřední desky obecního úřadu dne: …………………………..
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