OBEC CHLUMANY
Zastupitelstvo obce Chlumany
Obecně závazná vyhláška obce Chlumany č.4/2019,
o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálních odpadů na území obce Chlumany
Zastupitelstvo obce Chlumany se na svém zasedání dne 16.12.2019 usnesením č. 13/19
usneslo vydat na základě § 17 odst. 2 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně
některých dalších zákonů, ve znění pozdějších přepisů (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:

Čl. 1
Úvodní ustanovení
Tato obecně závazná vyhláška (dále jen „vyhláška“) stanovuje systém
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů vznikajících na území obce Chlumany.
Čl. 2
Třídění komunálního odpadu
(1)

(2)

Komunální odpad se třídí na složky:
a)

Papír a lepenka

b)

Nápojové kartony (např. krabice od mléka, džusů, vína atd.)

c)

Sklo bílé, barevné

d)

Plasty (např. PET lahve, obalové plasty, atd.)

e)

Objemný odpad – odpad bez nebezpečných vlastností, který pro své rozměry
nemůže být ukládán do sběrných nádob na směsný odpad (např. koberce, lina,
matrace, nábytek, atd.)

f)

Biologický odpad

g)

Kovy

h)

Elektrotechnický odpad bez nebezpečných vlastností (např. žehličky, fény,
myčky, mixery, holící strojky, pily, rádia, sekačky, atd.)

i)

Nebezpečné složky komunálního odpady

j)

Směsný – zbytkový odpad

k)

Jedlé oleje a tuky

Směsným komunálním odpadem se rozumí zbylý komunální odpad po stanoveném
třídění podle odstavce 1 písm. a), b), c), d), e), f), g), h), j) a k).
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Čl. 3
Systém nakládání s komunálního odpadu
(1)

Jednotlivé složky komunálního odpadu, které jsou vytříděny dle čl. 3 této vyhlášky se
ukládají na těch místech.
a)

Papír a lepenka je ukládán do modrého kontejneru, který je označen druhem
odpadu, který je do ní možno odkládat. Před uložením se objem minimalizuje
stlačením či slisováním (sešlápnutím).

b)

Nápojové kartony jsou ukládány do žlutého kontejneru spolu s plasty, který je
označen druhem odpadu, který je do ní možno odkládat. Před uložením se objem
minimalizuje stlačením nebo sešlápnutím. K tomu slouží u kontejneru instalovaný
list na PET lahve.

c)

Barevné sklo se ukládá do zelené nádoby, která je označena druhem odpadu,
který je do ní možno odkládat.

d)

Bílé sklo se ukládá do bílé nádoby, která je označena druhem odpadu, který je
možný do ní odkládat.

e)

Plasty jsou ukládány do žlutého kontejneru, který je označen druhem odpadu,
který je do ní možno odkládat.

f)

Objemný odpad – dvakrát ročně bude v termínech a z míst stanovených obecním
úřadem prováděn mobilní svoz tohoto odpadu.

g)

Biologický odpad – lze ukládat do železného kontejneru , který je umístěn před
bytovými domy č.p. 77 č.p. 78. Jedná se o ovocné a zeleninové odpady, kávové a
čajové zbytky, posekanou trávu, listí, drnové řezy, větvičky, třísky, piliny, hobliny,
kůru, popel ze dřeva (ne horký), skořápky ořechů.

h)

Kovy – dvakrát ročně bude v termínech a z míst stanovených obecním úřadem
prováděn mobilní svoz tohoto odpadu.

i)

Elektrotechnický odpad bez nebezpečných vlastností – dvakrát ročně bude
v termínech a z míst stanovených obecním úřadem prováděn mobilní svoz tohoto
odpadu. Drobný elektroodpad je možné uložit do klecové uzamykatelné nádoby.

j)

Nebezpečné složky komunálního odpadu – dvakrát ročně bude v termínech a
z míst stanovených obecním úřadem prováděn mobilní svoz tohoto odpadu

k)

Směsný zbytkový odpad se ukládá:
- do typizovaných sběrných nádob „popelnic“, označených platnou evidenční
známkou a číslem popisným
- do odpadkových košů umístěných na veřejném prostranství
Jednu nádobu může užívat více poplatníků. U jednoho rodinného domu se
připouští zpravidla jedna nádoba o obsahu 110l.
Popelnice jsou vyváženy:
-

1 x měsíčně, vždy v prvním svozu v měsíci, domácnostem s počtem 1 – 2
osoby ve společné domácnosti

-

2 x měsíčně, v intervalu 14ti dní, pro domácnosti s počtem 3 – 5 osob ve
společné domácnosti
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-

Domácnostem s počtem osob 6 a více osob 1 nádoby 2x v měsíci a j nádoba
1x v měsíci

-

Občanům, zdržujícím se v obci rekreačně, bude vývoz sběrných nádob
proveden podle jejich potřeby 6x ročně (obdrží 6 známek pro jednorázový
odvoz odpadu na jeden rekreační objekt).
Obecní úřad vydává každoročně kalendář svozu komunálního odpadu, který je
distribuován do domácností, nebo je k dispozici na www.chlumany.cz

(2)

Do nádob a na místa určená v čl. 4 odst. 1 této vyhlášky nemohou být ukládány jiné
složky komunálního odpadu, než pro které jsou určeny. Do odpadkových košů je
možné ukládat pouze drobný směsný zbytkový odpad, který vznikl v souvislosti
s pobytem osoby na veřejném prostranství.

(3)

V den svozu je nutné přistavit sběrné nádoby na určené místo tak, aby byly přístupné
pro svozovou techniku oprávněné osoby, která provádí svoz komunálního odpadu.

Čl. 4
Sankce
Porušení této obecně závazné vyhlášky lze postihovat podle obecně závazných právních
předpisů.

Čl. 5
Dohled
Dohled nad dodržováním ustanovení této vyhlášky provádí obecní úřad.

Čl. 6
Zrušovací ustanovení
Zrušuje se obecně závazná vyhláška č. 1/2010, kterou se stanovuje systém shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na
katastrálních územích obce.

Čl. 7
Účinnost
Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem 1.1.2020.

...................................
Josef Novák
místostarosta

..........................................
Kateřina Pudivítrová
starosta
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Vyvěšeno na úřední desce dne: 16.12.2019
Sejmuto z úřední desky dne: 1.1.2020
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Příloha č. 1 – Umístění nádob na tříděný odpad
Kontejnery a nádoby na tříděný odpad jsou umístěny na volném prostranství u obecního
úřadu následovně:
Papír

modrý kontejner

4ks

Plast

žlutý kontejner

6ks

Bílé sklo

bílá nádoba

1ks

Barevné sklo

zelená nádoba

1ks

Drobný elektroodpad

klecový kontejner

1ks
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