obecně závazná whláška
obce Počítky
č, |/20|5

o stanovení systému shromažďování, sběru, přepraly, třídění,
ryužívánía odstraňování komunálních odpadů a nakládání
se stavebním odpadem na územíobce

Zasn"lpitelstvo obce Počítkyse na svém zasedfui dne 11.2.2015 usneslo vydat na základě
$
17 odst. 2 zikona č.185/200i Sb., o odpadech a o změně některych dalšíclr zákonů, ve mění
pozdějších předpisů (dá1e jen ,'zákon o odpadech..), a v souladu s
$10 písm. d)
a $ 84 odst. 2 písm. h) zikona ě.|2812000 Sb., o obcích (obecní ziizení), ve znění pózdějších
předpisů, (dále jen
o obcích..), tuto obecně závaznou lyhlášku:
',zákon

Čl. t
Úvodní ustanovení
Tato obecně závazná r'yhláška (dále jen ,,vyhláška..) stanovuje Systém skomaŽďování, sberu,
přepravy, třídění, lyuŽívanía odstraňování komunalních odpadů vznikajícíchna územíobce
Počítky'včetně nakládání se stavebním odpadem]).

Čl.z

(1)

(2)

Třídění komuná|ního odpadu
Komunální odpad se třídína:
a) papír
b) sklo (barevné, bílé)
c) plast (včetně PET lahví)
d) biologicky rozložitelný odpad
e) kor,y
f) objemný odpad
g) nebezpečný odpad
h) směsný komunální odpad'
Směsným komunálním odpadem se rozumí zbylý komunální odpad po stanoveném
vyřídění dle odst. 1 písm' a)'b), c), d), e), 1) a g).

čt' s

(1)
(2)

Shromažďování tříděného odpadu
Tříděný odpadje shromazd'ován do zvláŠtnich sběmých nádob.
Zv\ášÍni sběmé nádoby jsou umístěny na těchto stanovištích:
. točna autobusu, u kapličky, na Výpustku a místníčást Čtvrtě.

') Vyhláška č.38l/2o01 sb'' ktelou se stanovi Katalog odpadů, Seztam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů
účelyývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k v"ývozu, douo^ á t1'un,.tu

a států pro

odpadů (Katalog odpadů)

(3)

Zvláštní sběrné nádobyjsou barevně odlišeny a označeny příslušnými nápisy:

a)
b)

c)
d)

(4)

papír - barva modrá
sklo bílé- barva bílá
sklo barer,né . barva zelená
plasty (včetně PET lahví) _ barva žlutá.

Do Zvláštních sběmých nádob j e zakázáno ukládat jiné sloŽky komunálních odpadů, neŽ
pro které jsou určeny'

(5) Koly

_ odpad mohou občanéodevzdávat na tato místa ve Žďáre nad Sázavou:

- sběmý dvur

Míloslav odvarka oDAS, Jitrlavská ulice
Bulíček,Ji}rlavská 20

- provozovna kovošťotu Petr

(6)

Biologicky roz|ožite|ný odpad _ pokud není kompostován v místě vzniku, je zajišťován
jeho sběr a svoz minimálně 2 x ročně odebír:ínímna předem lyhlášených přechodných
stanovištích přímo do zvláštních sběrných nádob k tomuto sběru určených, a to v období
od 1.4 do 31.10.
Biologicky roz|ožitelný odpad mohou občanéběhem roku odevzdávat ve Žďaše nad
Sazavou - sběmý dvur Miloslav odvarka ODAS, Jihlavská ulice'

(1)

(2)
(3)

Čt. 't
Sběr a svoz nebezpečných složek komuná|ního odpadu
Sběr a svoz nebezpečných složek komunálního odpadu2)je zajišťovrin minimá1ně 2x
ročně jejich odebíriiním na předem lyhlášených přechodných stanovištích přímo do
zvláštních sběmých nádob k tomuto sběru určených. Informace o sběru jsou
zveřejňovrírry na uřední desce obecního úřadu a v místnímrozhlase.

Shromažďování nebezpečných sloŽek komunálního odpadů podléhá požadavkům
stanoveným v čl. 3 odst. 4.
Nebezpečnésložky komurá]ního odpadu lze také odevzdat ve sběmém dvoře, kte4ý je
umístěn ve Zďaře nad Sázavou.
Čt. s
Sběr a svoz objemného odpadu

(1)

objemný odpad je takoqý odpad, kteqý vzhledem ke svým rozměrům nemůŽe být

umístěn do sběmých nádob (např. koberce, matrace, nábytek

..

. ).

(2)

Sběr a svoz obj emného odpadu je zajišťovrítrminimálně 2x ročně. odebírrírrje na
předem vyhlríšených přechodných stanovištích přímo do zv1áštních sběmých nádob
k tomuto účeluurčených. Informace o sběru jsou zveřejňoviíny na úřední desce
obecního úřadu a v místnímrozhlase.

(3)

objemný odpad lze také odevzdat ve sběmém dvoře, který je umístěn ve Žďěře nad
Sazavou.

(4)
.,

Shromažďovaní objedmného odpadu podléhá požadavkům stanoveným v č1.3 odst. 4.

vyhláška č.381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Semam nebezpečných odpadů a senamy odpadů
a tanzitu odpadů a postup při udělováni souhlasu k !"ývozu' dovozu a tlanzifu

a státu pÍo účely\.ývozu' dovozu

odpadů (Katalog odpadů)

(1)
(2)

Čt. o
Shromažďování směsného komunálního odpadu
Směsný komuniílní odpad se shromažďuje do sběrných nádob. Pro účelytéto ryhlášky
sběmými nádobami jsou typizované sběmé nádoby (tj. popelnice, kontejnery) uriené ke
shromaŽďování směsného komrurálního odpadu.

Stanoviště sběmých nádob je místo, kdejsou sběmé nádoby trvale nebo přechodně
umístěny za účelemdalšíhonakládaní se směsným komunálnim odpadem oprávněnou
osobou. Stanoviště sběmých nádob mohou bý individuální nebo.společná pro více
uŽivatelů.

Čt.l

(1)

Nak|ádání se stavebním odpadem
Stavebním odpadem se rozumí odpad stavební a demoliční.Stavební odoad není

odpadem komunďním'

(2) Stavební odpad lze pouŽít, předat či odstlanit pouze zákonem stanoveným způsobem.
(3) Pro odloženístavebního odpadu je možnéobjednat obecní konteiner. ktení bude
přistaven a odvezen za up|atl. objednávky přijímá obecni urad.

ČL8

Zrušovací ustanovení
Touto-obecně záyaznott r'yhláškou se rušíobecně závazná vyhláška obce Počítkyě.2/2012,
nakládrání s komunálním odpadem a stavebním odpadem, se všemi svými dodatký; schválená
dne 1 1.1.2012.

Čl. q
Účinnost
Tato obecně závazná vyh|áška nabývá účinnosti15. dnem po dni zveřejnění.

--<š- Petr Hošek
místostarosta

Vywěšeno na úřední desce dne: 16.2.2015
Sejmuto z uřední desky dne: 3.3.2015

starostka

