Obec Liboš
Zastupitelstvo obce Liboš

Obecně závazná vyhláška č.112015,

o stanovení systému shromažd'ování, sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem
na územíobce Liboš

Zastupitelstvo obce Liboš se na svém zasedání dne 19, 11.2015 usnesením č. 10 usneslo
vydat na základě § 17 odst. 2zákona č, 185/2001 Sb., o odpadech a o změně něktených
dalšíchzákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,zákon o odpadech"), a v souladu s §
10 písm. d) a § 84 odst.2 písm. h) zákona č. 12812000 Sb., o obcích (obecní zřízení),ve
znění pozdějších předpisů (dále jen ,,zákon o obcích"), tuto obecně závaznou vyhlášku:

čl. t

úvodníustanovení
Tato obecně závazná vyhláška (dále jen ,,vyhláška") stanovuje systém shromažd'ování,
sběru, přepravy, třídění,využívánía odstraňování komunálních odpadů vznikajících na
územíobce Liboš, včetně nakládání se stavebním odpadem1).

čl. z
Tříděníkomunálního odpadu

1) Komunální odpad se třídí na složky:
a) biologické rozložitelné odpady rostlinného původu,
b) papír a lepenka,
c) plasty včetně PET lahví a nápojových kartonů,
d) barevné sklo,
e) čirésklo,
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kovy,

g) nebezpečnéodpady,
h) objemný odpad,
i) směsný komunální odpad.

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

stanoveném

h)"

čl. g

Shromažd'ován í tříděného od pad u

1) Tříděný odpad dle čl. 2 odst. 1 písm. b), c), d), e) a

f)

sběrných nádob.

2)

je shromažd'ován do zvláštních

Zvláštní sběrné nádoby jsou umístěny na těchto stanovištích,

a) v

k.ú. Liboš u hasičskézbrojnice lze ukládat papír a lepenku, plasty včetně PET lahví
a nápojových kartonů, barevné sklo, čirésklo a kovy,

1)

Vyr,taStu Ministerstva životního prostředí č. g81l2OO1 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam
nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účelyvývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při
udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů)

3)

b)

v k.ú. Liboš u trafostanice ,,Hrázka ke mlýnu" lze ukládat papír a lepenku, plasty
včetně PET lahvía nápojových kartonů, barevné sklo, čirésklo a kovy,

c)

v k.ú. Liboš pod sáňkovacím kopcem na ,,Jílkově" lze ukládat papír a lepenku, plasty
včetně PET lahvía nápojových kartonů, barevné sklo,

d)

v k.ú. Liboš u památníku 1. svět. války lze ukládat papír a lepenku, plasty včetně
PET lahvía nápojových kartonů, barevné sklo,

e)

v k,ú. Krnov u silnice před čp. 16 lze ukládat papír a lepenku, plasty včetně PET

Zvláštní sběrné nádoby jsou barevně odlišeny a označeny příslušnými nápisy:

a)
b)
c)
d)
e)
4)

1)

lahví a nápojových kartonů, barevné sklo,

papír a lepenka, barva modrá,
plasty včetně PET lahví a nápojových kartonů, barva žlutá,
čirésklo, barva bílá,
barevné sklo, barva zelená,
kovy, barva šedá.

Do zvláštních sběrných nádob je zakázáno ukládat jiné složky komunálních odpadů, než
pro které jsou určeny,

Shromažd'ování kovů dle předchozích odstavců je doplněno jedenkrát ročně jejich
odebíráním na předem vyhlášených přechodných stanovištích přímo do zvláštních
sběrných nádob k tomuto sběru určených. lnformace o sběru jsou zveřejňovány na
úřednídesce obecního úřadu, výlepových plochách, v místnímrozhlase a na webových
stránkách obce.

čl. +

Shromažd'ování a svoz biologicky rozložitelného odpadu rostlinného původu
2)

3)

4)

Biologicky rozložitelný odpad rostlinného původu je shromažd'ován do typizovaných
sběrných nádob - popelnic hnědé barvy,
Stanoviště sběrných nádob pro biologicky rozložitelný odpad rostlinného původu je
místo, kde jsou sběrné nádoby trvale nebo přechodně umístěny za účelemdalšího
nakládání oprávněnou osobou. Stanoviště sběrných nádob jsou individuální nebo
společná pro více uživatelů.

Svoz biologicky rozložitelného odpadu rostlinného původu je uskutečňován v období
minimálně od 1, 4, do 30.
obce.
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1. Termíny svozu jsou zveřejňovány na webových stránkách

čl. s
Sběr a svoz nebezpečného odpadu
1)

Sběr a svoz nebezpečnéhoodpadu2) je zajišt'ován dvakrát ročně jejich odebíráním na
předem vyhlášených přechodných stanovištích přímo do zvláštních sběrných nádob
k tomuto sběru uróených. lnformace o sběru jsou zveřejňovány na úřední desce
obecního úřadu, výlepových plochách, v místnímrozhlase a na webových stránkách
obce.

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

2)

2)

Shromažd'ování nebezpečného odpadu podléhá požadavkůmstanoveným v ól. 3 odst. 4.

c1.6
Sběr a svoz objemného odpadu

1) Objemný odpad je takový odpad, který vzhledem ke svým rozměrům nemůžebýt
umístěn do sběrných nádob.

2) Sběr a svoz objemného odpadu je

zajišt'ován jedenkrát ročně jeho odebíráním na
předem vyhlášených přechodných stanovištích přímo do zvláštníchsběrných nádob
k tomuto účeluurčených. lnformace o sběru jsou zveřejňovány na úřední desce obecního
úřadu, výlepových plochách, v místnímrozhlase a webových stránkách obce.

3)

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

čl.t

Shromažd'ování směsného komunálního odpadu

1) Směsný komunální odpad se

a)
b)

shromažd'uje do sběrných nádob, Pro účelytéto vyhlášky
se sběrnými nádobami rozumějí:
typizované sběrné nádoby popelnice určenéke shromažd'ování směsného
komunálního odpadu,
odpadkové koše, které jsou umístěny na veřejných prostranstvích v obci, sloužícípro
odkládání drobného směsného komunálního odpadu.

nádob je místo, kde jsou sběrné nádoby trvale nebo přechodně
umístěny za účelemdalšíhonakládání se směsným komunálním odpadem oprávněnou
osobou. Stanoviště sběrných nádob jsou individuální nebo společná pro více uživatelů,

2) Stanoviště sběrných

čl. a

Nakládání 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.

čl. g
Povinnosti fyzických osob
Fyzické osoby jsou povinny:

komunální odpady odděleně shromažd'ovat, třídit a předávat k využitídle systému
stanoveného touto vyhláškou,
jednotlivé
b)
složky komunálního odpadu odkládat pouze na místa určená touto vyhláškou,
do sběrných nádob ukládat odpady odpovídajícíoznačení sběrné nádoby, nepřeplňovat
sběrné nádoby,
c) mít dostatečný počet sběrných nádob pro shromažd'ovánísměsného komunálního

a)

d)

odpadu,
umist'ovat sběrné nádoby na veřejné prostranství jako na přechodném stanovišti jen
v den svozu odpadů a to tak, aby k ní měla přístup oprávněná osoba provádějící svoz
odpadu,

e)

0

užívatk ukládání směsného komunálního odpadu pouze vlastní nebo pronajatou
sběrnou nádobu,
stálé stanoviště sběrných nádob na směsný odpad určuje a na své náklady zřízuje
vlastník nemovitosti (fyzická nebo právnická osoba) po dohodě s majitelem pozemku a
obcí Liboš,

cl.
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Sankce
Neplnění povinností uložených touto vyhláškou je postihováno podle obecně závazných
právních předpisů3.

cl. ,tí

závěrečná ustanovení
1)

Nabytím účinnostitéto vyhlášky se zrušuje Obecně závazná vyhláška obce
č. 612002, o stanovení systému shromažd'ování, sběru, přepravy, třídění, využívánía
odstraňování komunálních odpadů,

2) Tato vyhláška nabývá účinnostidnem

n(.,

,/

1

. 1. 2016.
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místostarostka obce

3

starosta obce

§ 46 odst. 2zákona č.200/1990 Sb., o přestupcích, ve zněnípozdějšíchpředpisů

Vyvěšeno na úřednídesce obecního úřadu dne:
Sejmuto z úřednídesky obecního úřadu dne:
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