OBEC PAVLOV
Obecně závazná vyhláška
obce Pavlov č. 1/2015
o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na
území obce Pavlov
Zastupitelstvo obce Pavlov se na svém zasedání dne 23.3.2015 usnesením č. 3/3/2015
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 (dále jen
„vyhláška“):

Čl. 1
Úvodní ustanovení
Vyhláška stanovuje systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území obce Pavlov, včetně nakládání se
stavebním odpadem1.

Čl. 2
Třídění komunálního odpadu
(1)

(2)

V obci se odděleně shromažďují tyto složky komunálního odpadu:
a)

papír a lepenka,

b)

plasty,

c)

sklo,

d)

kovy,

e)

biologicky rozložitelný odpad rostlinného původu,

f)

nebezpečné složky komunálního odpadu,

g)

objemný odpad,

h)

směsný odpad.

Směsný odpad je zbylý komunální odpad po stanoveném vytřídění dle odst. 1 písm. a) až g).

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)
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Čl. 3
Shromažďování papíru a lepenky, plastů, skla a kovů
(1)

Tříděný odpad: papír a lepenka, plasty, sklo a kovy jsou shromažďovány do zvláštních
sběrných nádob, které jsou odlišeny barevně a označeny příslušnými nápisy:
a)

papír – modré nádoby s nápisem „papír“,

b)

plasty – žluté nádoby s nápisem „plasty“,

c)

sklo – zeleno-bílé nádoby s nápisem „sklo“ a s rozdělením na sklo barevné a bezbarvé,

d)

kovy – kontejner na kovový odpad označený nápisem „kovy“.

(2)

Tyto nádoby jsou umístěny ve sběrném místě za obecním úřadem.

(3)

Tyto nádoby jsou pravidelně vyprazdňovány dle aktuálních potřeb. Obvykle:

(4)

a)

nádoby na papír 1x za 2 týdny,

b)

nádoby na plasty 1x týdně,

c)

nádoby na sklo 1x měsíčně,

d)

kontejner na kovy dle potřeby.

Do zvláštních sběrných nádob určených pro tříděný odpad (odst. 1 tohoto článku) je
zakázáno ukládat jiné složky komunálních odpadů, než pro které jsou určeny.

Čl. 4
Biologicky rozložitelný odpad rostlinného původu
(1)

Sběr biologicky rozložitelného odpadu rostlinného původu je zajišťován v období od 1.
dubna do 31. října. Biologicky rozložitelný odpad rostlinného původu se ukládá do těchto
sběrných nádob:
a)

hnědé sběrné nádoby o obsahu 140 l s nápisem „bioodpad“,

b)

hnědé sběrné nádoby o obsahu 240 l s nápisem „bioodpad“.

Sběrné nádoby o obsahu 140 l a 240 l jsou zapůjčeny svozovou firmou vlastníkům
jednotlivých nemovitostí, u kterých vzniká biologicky rozložitelný odpad rostlinného
původu, a jsou určeny výlučně pro potřeby těchto nemovitostí. Pro zajištění vývozu těchto
nádob se sběrná nádoba umístí na veřejné prostranství poblíž komunikace, na které se
provádí svoz, v době svozu. Nádoba bude označena nálepkou osvědčující úhradu příslušného
poplatku za komunální odpad – biologicky rozložitelný odpad. Svoz se provádí v termínech
vyhlášených Obecním úřadem Pavlov.
(2)
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Do nádob určených pro sběr biologicky rozložitelného odpadu rostlinného původu je
zakázáno vkládat biologicky rozložitelný odpad živočišného původu2 (zbytky jídel, kostí,
masa, uhynulých zvířat ap.).

§ 2 odst. 4 vyhlášky Ministerstva životního prostředí č. 321/2014 Sb. o rozsahu a způsobu zajištění odděleného
soustřeďování složek komunálních odpadů

Čl. 5
Sběr a svoz nebezpečných složek komunálního odpadu
Sběr a svoz nebezpečných složek komunálního odpadu3 je zajišťován mobilním kontejnerem
přistavovaným ve sběrném místě za obecním úřadem, a to v termínech vyhlášených Obecním
úřadem Pavlov (minimálně 2x ročně).

Čl. 6
Sběr a svoz objemného odpadu
(1)

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

(2)

Svoz objemného odpadu je zajišťován mobilním kontejnerem přistavovaným ve sběrném
místě za obecním úřadem, a to dle potřeby v termínech vyhlášených Obecním úřadem
Pavlov (minimálně 2x ročně).

Čl. 7
Shromažďování směsného odpadu
(1)

Směsný odpad se shromažďuje do sběrných nádob, kterými jsou:
a)

černé sběrné nádoby o obsahu 120 l s nápisem „směsný odpad“,

b)

černé sběrné nádoby o obsahu 1 100 l (tzv. kontejnery) s nápisem „směsný odpad“,

c)

známkou označené plastové pytle,

d)

odpadkové koše.

(2)

Každý objekt určený k bydlení nebo rodinné rekreaci musí být vybaven sběrnou nádobou dle
odst. 1 tohoto čl. umístěnou v souladu s právním předpisem4.

(3)

Sběrné nádoby o obsahu 120 l jsou ve vlastnictví vlastníků jednotlivých nemovitostí a jsou
určeny výlučně pro potřeby těchto nemovitostí. Pro zajištění vývozu těchto nádob se sběrná
nádoba umístí na veřejné prostranství poblíž komunikace, na které se provádí svoz. Nádoba
bude označena nálepkou osvědčující úhradu příslušného poplatku za komunální odpad –
směsný odpad. Svoz se provádí v termínech vyhlášených Obecním úřadem Pavlov.

(4)

Sběrné nádoby o obsahu 1 100 l jsou umístěny ve sběrném místě za obecním úřadem.

(5)

Plastové pytle jsou určeny pro jednorázovou likvidaci směsného odpadu. Vlastníci
nemovitostí na území obce Pavlov je obdrží na Obecním úřadě Pavlov. Naplněné pytle se
odkládají společně s nádobami na svoz směsného odpadu (odst. 2 tohoto čl.).

(6)

Odpadkové koše, které jsou umístěny na veřejných prostranstvích v obci, sloužící pro
odkládání drobného směsného komunálního odpadu vzniklého na veřejném prostranství.

Čl. 8
Nakládání se stavebním odpadem
(1)
3
4

Stavební odpad5 je stavební a demoliční odpad. Stavební odpad není odpadem komunálním.

§ 17 odst. 3 zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech a o změně některých dalších zákonů
§ 39 odst.1 a § 40 odst. 1 vyhlášky 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby

(2)

Stavební odpad lze použít, předat či zlikvidovat zákonem stanoveným způsobem, a to vždy
na náklady původce odpadu.

Čl. 9
Společná ustanovení
Termíny sběru a svozu odpadů vyhlašuje Obecní úřad Pavlov vývěskou na úřední desce
úřadu a na webových stránkách obce Pavlov.

Čl. 10
Závěrečná ustanovení
(1)

Nabytím účinnosti této vyhlášky se zrušuje Obecně závazná vyhláška obce Pavlov č. 2/2012,
o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Pavlov.

(2)

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem ode dne jejího vyhlášení.

……………………….

…………………………..

Ing. Vítek Kohoutek
místostarosta obce

Josef Kozel
starosta obce

Vyhláška byla schválena ZM dne: 23.3.2015
Vyhláška byla vyvěšena dne:
24.3.2015
Vyhláška byla sejmuta dne:
7.4.2015
Vyhláška nabyla účinnosti dne:
7.4.2015
Vyhláška byla odeslána na MV dne:
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příloha 1 položka 17 vyhlášky č. 381/2001 Sb. katalog odpadů

