oBEc KlášterskáLhota
obecně záv azná vyhláška
obce Klášterská Lhota
č,.2I2o12,
o stanovenísystémushromažd'ování,
sběru, přepravy,třídění,
vyuŽívání
a odstraňováníkomunálníchodpadůa nak|ádáníse stavebnímodpademna území
obce Klášterská Lhota
Zastupite|stvo
obce K|ášterská
Lhotase na svémzasedánídne 17'12.2012usnesením
č.25
usnes|ovydat na zák|adě$ 17 odst. 2 zákona č)'18512001
Sb', o odpadecha o změně
něktených
da|ších
zákonů,ve zněnípozdějších
předpisů(dá|ejen ,,zákono odpadech..),
a
vsou|adus $ 10 písm.d) a $ 84 odst.2 písm.h) zákona č'128t2ooo
Sb.,o obcích(obecní
zlízení),
ve zněnípozdějších
předpisů,(dá|ejen,,zákono obcích..),
tutoobecně závaznou
vyh|ášku:

c|.í

Úvodníustanovení
Tato obecně závazná vyh|áška(dá|ejen ,,vyhláška.,)
stanovujesystémshromaŽd'ování,
sběru, přepravy,třídění,využívání
a odstraňování
komuná|níóh
o-dpadů
vznikajících
na
Územíobce KlášterskáLhota,včetněnak|ádánísestavebním
odpadem1).

ěl. z

Tříděníkomuná!ního
odpadu
1 ) Komuná|ní
odpadse třídí
na:
a)
b)
c)
d)

tříděnýodpad,kteým je papír,nápojovékartony,sklo, plast,včetněPET lahví,
objemnýodpad,
nebezpečné
složkykomunálníhoodpadu,
směsný odpad.
'i

Vyhláškač.381/2001
Sb', kterouse stanovíKatalog odpadů,Sezram nebezpečných
odpadůa Sezramy
odpadůa státůpro účelyývozu, dovozua tranzittl,
odpadůa postuppři udělovánísouhlasuk ývozu,
dovozu a tranzit:tlodpadů(Katalog odpadů)

2) Směsný odpad je zby|ý komunální odpad po stanovenémvytříděníd|e
odst.1 písm.a),b),c).

cl.s

Shromažd'ování
tříděného
odpadu
1)

Tříděnýodpadje shromaŽd'ován
do zvláštních
sběrnýchnádob.

2)

Zv|áštní
sběrnénádobyjsou umístěny
:
prodejnyčp.20- 3x p|asty,2x sklo,1x papír
a) u býva|é
b) u bytovkyčp.10- 1x p|asty

3)

Zv|áštní
sběrnénádobyjsou barevněod|išeny
přís|ušnými
a označeny
nápisy:

a)
b)
c)

papír,barva modrá,
sklo, barva zelená,
plasty,PET lahve,barva žlutá

Čl.n

Sběr a svoz nebezpečných
složekkomunálníhoodpadu
je zajišt'ovándvakrátročnějejich
Sběr a svoz nebezpečných
s|oŽekkomuná|ního
odpadů2)
odebíráním
na předem vyhlášenýchpřechodnýchstanovištích
přímodo zv|áštních
sběrnýchnádob k tomutosběru určených.
Informaceo sběru jsou zveřejňoványna
úřednídesce
obecního
úřadua na infokaná|u
místní
kabe|ové
te|evize'

čl.s

Sběr a svoz objemnéhoodpadu
1)

objemný odpad je takovýodpad, ktenývzhledemke svým rozměrůmnemůŽebýt
umístěndo sběrnýchnádob(např.koberce,matrace,nábytek,.,).

2)

Sběr a svoz objemnéhoodpaduje zajišt,ován
dvakrát ročnějeho odebíráním
na
předemvyh|ášených
přechodnýchstanovištích
přímodo zv|áštních
sběrnýchnádob
k tomuto úče|uurčených.|nformaceo sběru jsou zveřejňoványna úřednídesce
obecního
úřadua na infokanálumístní
kabelové
te|evize'

čl.s

Shromažd'ování
směsnéhoodpadu
1)
a)

Směsnýodpadse shromaŽd'uje
do sběrnýchnádob'Pro Úče|ytétovyh|ášky
sběrnými
n á d obam ijs o u
typizovanésběrnénádobypopelnice,igelitové
pytleenéke shromažd,ování
směsného
komuná|ního
odpadu,

,)VyhláškaÓ'381t2oo1Sb',kterou
se stanovíKata|ogodpadů,
Seznamnebezpečných
odpadůa seznamy
r4ivozu,dovozua tranzituodpadůa postuppři udě|ování
odpadůa státůpro Úče|y
souhlasuk vývozu,dovozua
tranzituodpadů(Kata|og
odpadů)

odpadkovékoše,které.
jsou umístěny
na veřejnýchprostranstvích
v obci,s|ouŽící
pro
odk|ádání
drobného
směsného
komuná|ního
odpadu.
Stano-viště
sběrnýchnádobje místo,kde jsou sběrnénádobytrva|enebo přechodně
.StanoviŠtě
umístěnyza Úče|emodstraněnísměsnéhoodpaduoprávněnouosobou.
sběrnýchnádobjsou individuá|ní
nebospo|ečná
províceuŽivate|ů.

b)
2)

čl.l
Nakládáníse stavebnímodpadem
1)

Stavebníodpad je stavebnía demo|iční
odpad. Stavebníodpad není odpadem
k o muná lním .

2)

Stavebníodpad|ze použít,
předatčizlikvidovat
zákonemstanoveným
způsobem.

3)

Pro od|oŽení
stavebního
odpaduje moŽnéobjednatkontejner,
ktenýbude přistavena
odvezenza úplatu.
objednávkypřijímáobecníÚřad.

čl.a

Závěreč,náustanovení
1)

Nabytím účinnosti
Jéto vyhlášky se zrušuje obecně závazná vyh|áškaobce
č1l20o7,o nak|ádání
s komuná|ním
a stavebním
odpadem,
ze dne 17 '1ó.2oo7
'

2)

Tatovyh|áška
nabýváúčinnosti
dnem1.1.2013
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Vyvěšenona úřednídesce obecníhoúřadudne: 18.12'2012

Sejmutoz Úřednídeskyobecního
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