OBEC KRHANICE

Zastupitelstvo obce Krhanice
Obecně závazná vyhláška obce Krhanice
č.912019
o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění' využívání
a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na územíobce

Krhanice

Zastupitelstvo obce Krhanice se na svém zasedÍnídne20.l2.2019 usnesenim č.612019 usneslo
vydat nazákladě $ 17 odst. 2 zákota č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně někte4ých dalších
zákoni,ve zněni pozdějšíchpředpisů (dále jen ,,zákon o odpadech"), a v souladu s $ t0 písm.
d) a $ 84 odst. 2 písm. h) zákonač. 12812000 Sb., o obcích (obecní zÍizeni),veztěnípozdějších
předpisů (dále jen ,,zákono obcích")' tuto obecně závaznouvyhlášku:

cl.

1

Úvodní ustanovení

Tato obecně závazná vyhláška (dále jen ,,vyhláška") stanovuje systém shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, vyttživání a odstraňování komunálních odpadů vznikajicich na územíobce
Krhanice, včetně nakládání se stavebním odpadem.

cl.2

Třídění komunálního odpadu

Komunální odpad se třídína sloŽky:

1)

a) B io

l o gic

ke o dpady

ros

tl

inného pův o du,

b) Papír,
c)

Plasý

včetně PET lahví,

d) Sklo,
e) Kovy,

0 Nebezpečnéodpady,

s) objemný odpad,
h) Směsný komunální odpad
i) Jedlé oleje a tulql

2)

Směsným komunálním odpadem se rozumí zbylý komunální odpad po stanoveném
vytřídění podle odstavce 1 písm. a), b), c), d), e), 0, g) a i).

čt. s
Shromažďování tříděného odpadu
1) Tříděný odpad je shromaŽďován do zvláštních sběrných nádob' kteými jsou sběrné
nádoby, kontejnery a velkoobjemové kontejnery.

2)

Zvláštni sběmé nádoby jsou umístěny na předem určených pevných stanovištích a jejich
umístění je uvedeno v seznamu, ktený je přílohou této vyhlášky.
3) Zvláštní sběrné nádoby jsou barevně odlišeny a oznaěeny příslušnými nápisy:

e)

Biologické odpady rostlinného původu, barva hnědá
Papír, barva modró
Plasý, PET lahve, barva žlutá
Sklo, barva bílá sklo čiréa zelená sklo barevné
Kovy:

0

Jedlé oleje a tulry, barva zelená

a)

b)
c)
d)

4)

Do zvláštníchsběmých nádob je zakázáno ukládat jiné složky komunálních odpadů,

nežpro které jsou určeny.

čt.l

Sběr a svoz nebezpečných složek komunálního odpadu
l)
Sběr a svoz nebezpečných složek komunálního odpadu je zajišťovan minimálně dvakrát
ročně svozovou firmou jejich odebíráním na předem vyhlášených přechodných stanovištích
přímo do zvláštních sběmých nádob k tomuto sběru určených. Informace o sběru jsou
zveřejňovány na úřednídesce obecního úřadu Krhanice, ve vývěskách, a dále pak na
internetových stránkách obce Krhanice.
2) ShromaŽďování nebezpečných složek komunálního odpadu podléhá požadavkům
stanoveným v č1. 3 odst. 4).

1)

čt. s
Sběr a svoz objemného odpadu

objemný odpad je takový odpad, kteý vzhledem ke svým rozměrům nemůže b;it umístěn
do sběmých nádob (např. koberce, matrace, nábytek, '.')'
2) Sběr a svoz objemného odpadu je zajišťován obecním úřadem Krhanice dvakrát ročně
jeho odebíráním na předem vyhlášených přechodných stanovištích přímo do zvláštních
sběrných nádob k tomuto účeluurčených. Informace o sběru jsou zveřejňovány naúřední
desce obecního úřadu Krhanice, ve vývěskách, a dále pak na internetoých shánkách obce
Krhanice.
3) Shromažďování objemného odpadu podléhá požadavkůmstanoveným v čl. 3 odst. 4).

čt. o

Shromažďování směsného komunálního odpadu
Směsný komunální odpad se shromažďuje do sběrných nádob' Pro účelytéto vyhlášky
se sběrnými nádobami rozumějí:
a) typizované sběrné nádoby popelnice 80,120 a240lítrŮ a kontejnery o objemu 1100 litrů
určenéke shromažďováni směsného komunálního odpadu, které musí být opatřené
platnou evidenčníznámkou pro daný kalendářní rok, obdrŽenou při zaplaceni poplatku
ZapÍovoz systému likvidace komunálního odpadu na obecním úřadě Krhanice.

1)

a)

odpadkové koše, které jsou umístěny na veřejných prostranstvích v obci, slouŽící
pro odkládání drobného směsného komunálního odpadu.

2)

Stanoviště sběrných nádob je místo, kde jsou sběrné nádoby trvale nebo přechodně

umístěny zauěe|em dalšího nakládání se směsným komunálním odpadem oprávněnou osobou.
Stanoviště sběrných nádob jsou individuální nebo společná pro více uživatelů.

Čt.l

1)

Nakládání se stavebním odpadem
Stavebním odpadem se rozumí stavební a demoličníodpad. Stavební odpad není

2)

Stavební odpad lze použit, předat či odstranit pouze zákonem stanoveným způsobem.

odpadem komunálním.

3)

Pro odloženístavebního odpadu je moŽné objednat velkoobjemoý kontejner u svozové
firmy, který bude přistaven a odvezen zaiplatu, kterou hradí přímo objednavatel.

cr.8

Závěrečná ustanovení
Nabytím účinnostitéto vyhlášky se zrušuje obecně závaznávyhláška obce Krhanice
č. Il20I5 o stanovení systému shromaŽďování, sběru, přepravy, třídění, vyuŽiváni a
odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na územíobce
Krhanice.
2) Tato vyhláška nabývá účinnostiod l.I.2020

1)

Jaroslav Mixa, místostarosta

starosta

Vyvěšeno na úřední desce obecního úřadu dne:

Sejmuto zútedni desky obecního úřadu dne:
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PříIoha č. 1 obecně závazné vyhlášley č. 9/2019 o stanovení systému shromažďovóní, sběru,
přepravy, třídění, využívánía odstraňování komunálních odpadů a nakládóní se stavebním
odpadem na územíobce Krhanice

SEZNAM snĚnNÝcH NÁDOB A JEJICH unnÍsrĚNÍ

a) Biologické odpady

rostlinného původu

_ Krhanice, u víceúčelového
hřiště
_ Krhanice, pod Sádkem
- Krhanice, u brodu v Kozí ulici
_ Krhanice, na Starém hřišti
_ Krhanice, na Rafandě

- Prosečnice, pod vysokým napětím

b)

-

_

-

_
_

Papír
Krhanice, u hasičskézbrojnice
Krhanice, u základní školy
Krhanice, u brodu v Kozí ulici
Krhanice, v Hodkově
Prosečnice, pod vysokým napětím

c)

Plasty, PET lahve

_ Krhanice, u hasičskézbrojnice

- Krhanice, u základní školy

_ Krhanice, u brodu v Kozí ulici
_ Krhanice, v Hodkově
- Prosečnice, pod vysokým napětím
_
_
_
_

d)

Sklo, barva bílá sklo čiréa ze|ená sklo barevné
Krhanice, u hasičskézbrojnice
Krhanice, u záů<Iadní školy
Krhanice, v Hodkově
Proseěnice, pod vysokým napětím

e) Ko'y,
- Krhanice,

barva bílá

u hasičskézbrojnice

_ Krhanice, u základní školy

- Prosečnice' pod vysokým napětím

0

Hliník

- Krhanice,

u hasičskézbrojnice

l zák|adni školy
_ Prosečnice, pod vysokým napětím
_ Krhanice,

g)

Jedlé oleje a tuky, barva zelená

_ Krhanice, obecní úřad

