Obecně závazná vyhláška číslo 2/9/2012
o stanovení systému shromažd'ování, sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na
území obce Radíkov
Zastupitelstvo obce Radíkov se na svém zasedání dne 24.9.2012 usneslo vydat podle § 17
odst. 2 zákona
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 písmo d) a § 84 odst. 2
písmo h) zákona
128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto
obecně závaznou vyhlášku:
č.

č.

Článek 1
Předmět a působnost
Tato obecně závazná vyhláška (dále jen "vyhláška") stanovuje:
1) systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů vznikajících na území obce Radíkov (dále jen "obec"),
2) systém nakládání se stavebním odpadem na území obce.
Článek 2
Základní pojmy
Pro účely této vyhlášky je:
a) komunální odpad - veškerý odpad vznikající na území obce při činnosti fyzických osob, a
který je uveden jako komunální odpad v prováděcím právním předpise s výjimkou odpadů
vznikajících u právnických osob nebo fyzických osob oprávněných k podnikání,
b) drobný pouliční odpad - specifická část komunálního odpadu např. drobné obaly (balení
cigaret, balení drobných rnražených výrobků - nanuků, cukrovinek, obaly a sáčky od bonbónů
apod.), špejle od nanuků, nedopalky cigaret, krabičky od zápalek, použité zápalky, žvýkačky,
ubrousky, papírové kapesníky, kelímky a drobné obaly nápojů, účtenky, stvrzenky, odpad z
ovoce (ohryzky od jablek, slupky od banánů a melounů, stopky od hroznů, skořápky ořechů)
apod.,
c) směsný komunální odpad - zbylý komunální odpad, který zůstává po vytřídění papíru,
lepenky, skla, plastů, nápojových kartónů, objemného odpadu, nebezpečného odpadu,
d) objemný odpad - odpad, který s ohledem na jeho rozměry nebo hmotnost lze odkládat
pouze do .sběrných nádob s objemem od 5 m' (např. zbytky dřevěných obalů nábytek
podlahovmy, sportovní nářadí /např. lyže, hole, boby/ vany, klozety, staré nádobí, aj.):
e) nakládání s odpady - shromažd'ování soustřed'ování sběr vvk
skladováni, úprava, využívání a odstranění odpadů,
'
,y up, preprava, doprava,
v

f) sběrné nádoby - shromažd'ovací prostředk·
I.
.
speciální nádoby, odpadkové koše a laminát~' ~eJm. po:e nIc:, ko~!eJn.ery, plastové pytle,
ve zvony arevne odhsene, s různým objemem,

případně označené příslušným nápisem určené ke shromažďování komunálního odpadu do
doby jeho svozu,
g) stanoviště sběrných nádob - místo, kde jsou sběrné nádoby dlouhodobě umístěny za účelem
shromažďování komunálního odpadu nebo jeho složek,
h) sběrný dvůr - místo, které splňuje všechny technické a legislativní požadavky pro
krátkodobé shromažďování komunálního odpadu s výjimkou směsného komunálního odpadu
a stavebního odpadu,
i) tříděný odpad - vytříděné složky komunálního odpadu,
j) stavební odpad - odpad vznikající při zřizování, údržbě, rekonstrukcích a odstraňování
staveb, jehož materiálovou základnou jsou zejména zeminy, horniny a stavební výrobky (věci
určené k zabudování do staveb), který je uveden ve zvláštním prováděcím předpise,
k) nebezpečný odpad - odpad vykazující jednu nebo více nebezpečných vlastností uvedených
v příloze č. 2 k zákonu o odpadech,
I) biologicky rozložitelný odpad - jakýkoli odpad, který podléhá aerobnímu nebo
anaerobnímu rozkladu (např. travní hmota, zahradní zbytky, biologicky rozložitelný
kuchyňský odpad, podrcená dřevní hmota apod.).

Shromažďování

Článek 3
a třídění komunálního

odpadu

Komunální odpad se třídí na následující složky a shromažďuje do uvedených sběrných nádob:
a) směsný komunální

odpad

1. popelnice plechové s objemem 110 litrů,
2. popelnice plastové černé s objemem 120 litrů,
3. popelnice plastové černé s objemem 240 litrů,
4. kontejnery plechové šedé s objemem 1100 litrů,
5. kontejnery plastové černé bez nápisu s objemem 1100 litrů,

b) plasty
1. pytle plastové žluté,
2. kontejnery plechové se žlutým víkem o objemu 1100 litrů,
3. kontejnery plastové žluté o objemu 1100 litrů.
c) papír a lepenka
1. pytle plastové modré,
2. kontejnery plechové s modrým víkem o objemu 1100 litrů,
3. kontejnery plastové modré o objemu 1100 litrů,
4. kontejnery uzavíratelné o objemu 5 m'.

d) nápojový kartón
1. pytle plastové oranžové,
2. kontejnery plechové se žlutým víkem o objemu 1100 litrů,
3. kontejnery plastové žluté o objemu 1100 litrů.
e) nebezpečné složky komunálního odpadu
l.ené nápisem "sklad nebezpečných odpadů".
f) drobný pouliční odpad

1. odpadkové koše.
g) sklo
1. pytle zelené,

Článek 4
Určení míst k odkládání komunálního odpadu a jeho nebezpečných složek
1) Pro odkládání komunálního odpadu, vyjma nebezpečných složek komunálního odpadu, se
určují následující stanoviště těchto sběrných nádob:
a) popelnice plechové s objemem 110 litrů,
popelnice plastové černé s objemem 120 a 240 litrů,
popelnice plastové hnědé s objemem 120 a 240 litrů a
pytle plastové žluté, plastové modré a plastové oranžové
vše u rodinných domů umístěné v den svozu na veřejném prostranství ve vlastnictví obce.
b) kontejnery plechové šedé o objemu 1100 litrů,
kontejnery plastové černé bez nápisu o objemu 1100 litrů,
kontejnery plastové žluté o objemu 1100 litrů,
kontejnery plechové se žlutým víkem o objemu 1100 litrů,
kontejnery plastové modré o objemu 1100 litrů,
kontejnery plechové s modrým víkem o objemu 1100 litrů
vše u bytových domů rekreačních objektů umístěné na veřejném prostranství ve vlastnictví
obce.
2) Je-li stanoviště určené v předchozím odstavci v určitém úseku pro oprávněnou osobu z
objektivních příčin (např. oprava pozemní komunikace, sněhová kalamita) dočasně
nedostupné, je stanovištěm sběrných nádob místo pro svoz nejblíže dostupné.
3) Pro odkládání nebezpečných složek komunálního odpadu se určují sběrné místa na
veřejném prostranství u zastávek autobusové dopravy v den svozu nebezpečného odpadu.
4) Pro odkládání drobného pouličního odpadu se určují odpadkové koše umístěné na
veřejném prostranství ve vlastnictví obce.

5) Mimo určená místa lze některé složky komunálního odpadu odložit přímo na meziskládku
tříděných odpadů za kulturním domem za podmínek dohodnutých na oú
7) Četnost svozu sběrných nádob a soustřeďování nebezpečných složek komunálního odpadu
je stanovena harmonogramem, který je přílohou č. 2 této vyhlášky.
Článek 5
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 01.01.2013.
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Vladimír Vilímek
místostarosta obce

Lubomír Foltýnek
starosta obce

Vyvěšeno:

25.09.2012

Sňato:

25.10.2012

