OBEC VRSCE,

lčo ooztz+oo

Vršce, č,p, 91, 507 33 Vršce
okres Jičin, kraj Královehradecký

Obecně závazná vyhlášky obce o stanovení obecního systému odpadového hospodářství
oBEc vršce
Za§tupitelstvo obce vŤšce
ob€cně závazná \Thláška obce č. 1/202l,
o §tnnov€ní

obecního §y§tému odpadového hošpodářství

Zastupitelstvo obce vršce se na svérrr zasedáni dne29.11.2021 usneslo vydat na základě § 59 odst, 4 ákona č,

54112020Sb,,oodpadech(dálejen,,zákonoodpadech"),avsouladus§]Opísm,d)a§84odst,2písm.h)ákonač.
l28/2000 Sb,, o obcích (obecni zřízeni), ve zněni pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dálejen ,,vyhláška"):

čt. t
úvodníustanovení

1)

2)

Tato vyhláška stanovuje obecni systém odpadového hospodářství l]a úzeníobce Vrsce.

Každý je povinen odpad nebo movitou věc, které předává do obecního systému, odkládat na mista uíčená obci v
souladu s povinnostmi stanovenými pío daný druh, kategorii nebo materiá] odpadu nebo movifých věci zákonem
o odpadech a touto vyhláškoul.

3)

V okamžiku, kdy osoba zapojená do obecního systému odložímovitou věc nebo odpad,

s ý,.ýjimkou

výíobkůs

ukončenou životnosti, na mistě obcí k tomuto úlčeluurčeném,stává se obec vlast:ríkem této movité věci nebo od_
padu2.

4)

Stanoviště sběrných nádobje místo, kdejsou sběmé nádoby trvale nebo přechodně urnistěny za účelemdalšího
nakládání s komunálním odpadem, stanoviště sbět,ných nádobjsou individuálni nebo společná pro více uživatelů.

čl. z
oddělené soustřed'ování komunálního odpadu

])

osoby předávajici komunáhí odpad na místa uíčenáobcíjsou povinny odděleně soustřed'ovat nás|edujíci složky:

a)
b)
c)
d)
e)

j

Bíologickéodpady,
Papír,
Plasty ýčelně PET lahýí,
sklo,
Kovy,
Nebezpečné odPady,

g) Objeuný odpad,
h) Jedlé oleje a tub,

i)

]

Směsný komunální odpad

§ 61 zákona o odpadech
60 zákona o odpadech

'§
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2)

sně§ným komunálnim odpadem se íozlJni zbylý komunállri odpad po stanoveném vytříděni podle odstavce

l

písm, a), b), c), d), e), í'), g), h) a i),

3)

objemný odpad je takový odpad, který vzhledem ke svým rozměrům nenůžebýt unístěn do sběrných nádob
(např, koberce, matřace, nábytek, ,,,)

so

1)

čt. 3
papíru,
plastů,
štřeďování
skla, kovů, biologického odpadu, jedlých o|ejů a tuků

Papír, plasry, sklo, kovy, biologické odpady, jedlé oleje a tuky s€ soustřed'ují do zvláštních sběřných nádob, kte-

ďmijsolt kontejnery

2)

na odpad.

Zvláštní sběnté nádobyjsou umistěny na těchto stanovištích:
Sběmé nádoby na papiř a plastjsou umistěny na veřejném přostranstvi
- u pohostinstvi
- u hasičskézbrojnice
- u okálu
- u bytovek

sběrné nádoby na sklojsou umístěny na veřejnén píostranství

-

u okálu
u pohostinství

sběřné nádoby na kovyjsou umístěny na veřejném prostranství
- u pohostinstvi

KontEner na biolo8ický odpadje umístěn na veřejném prostranství
- u pohostinství
Sběmá nádoba najedné oleje a tukyje umístěna
- u obecního úřadu

3)

Zvláštni sběřné nádobyjsou barevně odlišeny a označeny příslušnými nápisy:

a)
b)

c)

d)
e)

j

Biologické odpady (ko tej er) barw šetlá
Papíť, barya modrá
Plasty, PET lahýe, bafýa žlutá
Sklo, bawa ...,
Koýy, nápis koýy
Jedlé oleje a tulq, nápis tuky

4)

Do zvláštních sběrných nádobje zakázáno ukládatjiné složky komunálních odpadů, než pro kteréjsou určeny.

5)

zvláštní sběrné nádobyje povinnost plnit tak, abyje bylo možno uzavřit a odpad z nich při manipulaci nevypadával. Pokud to umožňuje povaha odpadu, je nutno objem odpadu předj€ho odloženin do sběrné nádoby minimalizovat.

Tel./fax. 493 552 223, ou,vl§cé@seznam.cz., Www,vlscé.cz

strana

3 /2

OBEC VRŠCÉ,Ěooozlzloo

Vršce, č,p, 91, 507 33 Vršce
okres Jičin, kraj Královehradecký

čl.,t

svoz n€b€zp€čných

l)

složek komunálniho odpndu

svoz nebezpečných složek kornunálního odpadu je zajišťován nrininrálně dvaknít ročně jejich odebiftinún na předem vyhláš€ných přechodných staDovištích přimo do zvláštních sběl,ných nádob k tomuto sběru určených. Informace o svozujsou zveřejňovány Da úředDí desce obecDího úřadu.

čl. 5
svoz objemného odpadu

l)

Svoz objemného odpadu je zajištbván minimálně dvakrát ročně jeho odebiránírrr na předem vyhlášených přechodných stanovištich přúno do zvláštnich sběřných nádob k tomuto účeluuťčených,Informace o svozujsou zv€řejňovány na úlředni desc§

2)

soustřed'ovliní obiemného odpadu podléhá požadavkůmstanoveným v čl. 3 odst, 4 a

sou§tř€d'ování

a)
b,
c)
d)
e)

5.

čl. e
sm&ného komunálniho odpadu

Směsný komunálni odpad se odkládá do sběrných nádob, Plo účelytéto vyhlášky se sběrnýrri nádobqmi řozumějí:

popelnice
igelitové pyde
velkoobjemové kontejneřy G hřbitova)
odpadkové koše, které jsou umístěny na veřejných prostranstvich Vobci, sloužicípro odkládání drobného
směsného komunálního odpadu.
soustřed'ování směsného komunálniho odpadu podléhá požadavkům stanoveDý!í v čl, 3 odst, 4 a 5,

l)

čl.,t
závěr€čná

I)

ustanovení

Nabytím účinnostitéto vyhlášky se zrušuje obecně ávazná vyhláška obce č ]/2015 o stanov€ní systému §hromažďování, sběru, přepravy, třídění, využivání a odstmňování komlnálních odpadů a nakládání se stavebním odpadern),

2)

Tato \ryhláška nabývá účinnostidnem 20,] 2,202]
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Vyvěšeno na úředni desce obecního ťlřadu dne: 02.12,202]
sejmrrto z uředrrr de,k} ohecniho úiadll dne:
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