OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA
Obce Malá Štáhle č. 2/2013
o stanovení systému shromaţďování, sběru, přepravy, třídění, vyuţívání a
odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem
Zastupitelstvo obce Malá Štáhle se na svém zasedání dne 9.10.2013 usnesením číslo 4/2013,.
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:
Článek 1
Úvodní ustanovení
Tato obecně závazná vyhláška (dále jen „vyhláška“) stanovuje systém shromaţďování, sběru,
přepravy, třídění, vyuţívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území obce Malá
Štáhle, včetně nakládání se stavebním odpadem.
Článek 2
Třídění komunálního odpadu
1. Komunální odpad se třídí na :
a) tříděný odpad, kterým je papír,nápojové kartony, sklo, plast, včetně PET lahví,
b) objemný odpad,
c) nebezpečné sloţky komunálního odpadu,
d) směsný odpad.
2. Směsný odpad je zbylý komunální odpad po stanoveném vytřídění dle odst. 1, písm. a), b),
c).
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Článek 3
Shromaţďování tříděného odpadu
Tříděný odpad je shromaţďován do zvláštních sběrných nádob a plastových pytlů.
Zvláštní sběrné nádoby jsou umístěny jako takzvaná hnízda takto :
na pozemku p.p.č. 432/1 ( u domu bytového druţstva),
na pozemku p.p.č. 349/1( na návsi ),
na pozemku p.p.č. 4/1 ( u zastávky BUS směr Bruntál),
na pozemku p.p.č. 2/7 ( Mlýn u Kročilů ),
na pozemku p.p.č. 356/1 ( Sběrný dvůr ),
Zvláštní sběrné nádoby a plastové pytle jsou barevně odlišeny a označeny příslušnými nápisy:
papír - barva MODRÁ,
sklo barevné - barva ZELENÁ,
plasty, PET lahve, nápojové kartony - plastové pytle a kontejnery - barva ŢLUTÁ,
plasty, PET lahve, nápojové kartony - barva ŢLUTÁ
Článek 4
Sběr a svoz nebezpečných sloţek komunálního odpadu
Sběr a svoz nebezpečných sloţek komunálního odpadů je zajišťován dvakrát ročně jejich
odebíráním na předem vyhlášených přechodných stanovištích přímo do zvláštních sběrných
nádob k tomuto sběru určených. Informace o sběru jsou zveřejňovány na úřední desce
obecního úřadu, výlepových plochách a v místním rozhlase.
Nebezpečné sloţky komunálního odpadu lze také odevzdávat ve sběrném dvoře, který je
umístěn na pozemku p.p.č. 356/1 nebo do sběrného místa nebezpečných odpadů, v případě
vyhlášeného mobilního sběru
V příloze číslo 1 této vyhlášky je uveden výpis z katalogu nebezpečných odpadů
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Článek 5
Sběr a svoz objemného odpadu
Objemný odpad je takový odpad, který vzhledem ke svým rozměrům nemůţe být umístěn do
sběrných nádob ( například koberce, matrace, nábytek apod.).
Sběr a svoz objemného odpadu je zajišťován průběţně na sběrném dvoře přímo do zvláštních
sběrných nádob k tomuto sběru určených.

Článek 6
Shromaţďování směsného odpadu
1. Směsný odpad se shromaţďuje do sběrných nádob, označených svozovou firmou. Pro účely
této vyhlášky sběrnými nádobami jsou :
a) typizované sběrné nádoby, popelnice 110 litrů, určené ke shromaţďování směsného
komunálního odpadu,
b) odpadkové koše, které jsou umístěny na veřejných prostranstvích v obci, slouţící pro
odkládání drobného směsného komunálního odpadu .
2. Stanoviště sběrných nádob je místo, kde jsou sběrné nádoby trvale nebo přechodně
umístěny za účelem odstranění směsného odpadu oprávněnou osobou. Stanoviště sběrných
nádob jsou individuální nebo společná pro více uţivatelů.
3. Svoz směsného odpadu je zabezpečován svozovou firmou v základním intervalu 1x týdně,
zpravidla v pátek.
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Článek 7
Nakládání se stavebním odpadem
Stavební odpad je stavební a demoliční odpad. Stavební odpad není odpadem komunálním.
Stavební odpad lze pouţít, předat či zlikvidovat zákonem stanoveným způsobem.
Pro odloţení stavebního odpadu je moţné objednat obecní kontejner, který bude přistaven a
odvezen za úplatu. Objednávky přijímá obecní úřad.
Článek 8
Kontrolní činnost
Kontrolou dodrţování této obecně závazné vyhlášky jsou pověřeni všichni členové
zastupitelstva obce.
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Článek 9
Sankční opatření
Porušení této obecně závazné vyhlášky se postihuje podle zákona číslo 128/2000 Sb., o
obcích (obecní zřízení ) ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem číslo 200/1990
Sb., o přestupcích ve znění pozdějších předpisů, nepůjde-li o trestný čin.
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Článek 10
Závěrečné ustanovení
Nedílnou součástí této obecně závazné vyhlášky je příloha číslo 1.
Nabytím účinnosti této vyhlášky se zrušuje Obecně závazná vyhláška číslo 2/2004 o
stanovení systému shromaţďování, sběru, přepravy, třídění, vyuţívání a odstraňování
komunálních odpadů ze dne 12.12 2003.
Článek 11
Účinnost
Tato vyhláška byla schválena dne 9. 10. 2013, vyvěšena na úřední desce dne 17. 10. 2013
sňata dne 5. 11.2013 a nabývá účinnosti 1. ledna 2014.

Ing. Jiří Dvořák

místostarosta

Ing. Miroslav Pospíšil
starosta

Příloha číslo 1 k OZV číslo 2/2013

VÝPIS Z KATALOGU NEBEZPEČNÝCH ODPADŮ
NÁZEV DRUHU ODPADU
08 01 00
13 01 00
13 01 07
13 02 00
13 02 03
15 02 00

ODPADY Z POUŢÍVÁNÍ BAREV A LAKŮ
HYDRAULICKÉ OLEJE, BRZDOVÉ KAPALINY

15 02 01
16 06 00
16 06 01
16 06 04
20 00 00
20 01 09
20 01 12
20 01 13
20 01 14
20 01 15
20 01 16
20 01 17
20 01 18
20 01 19
20 01 20
20 01 21
20 01 23

Sorbent, upotřebená čistící tkanina, filtrační materiál, ochranná tkanina

Ostatní hydraulické oleje
MOTOROVÉ, PŘEVODOVÉ A MAZACÍ OLEJE

Ostatní motorové, převodové a mazací oleje
SORBENTY, ČISTÍCÍ TKANINY, FILTRAČNÍ MATERIÁLY A OCHRANNÉ
TKANINY
GALVANICKÉ ČLÁNKY

Sekundární : olověný akumulátor
Suchý a mokrý alkalický galvanický článek
ODPADY KOMUNÁLNÍ A JIM PODOBNÉ ODPADY

Olej nebo tuk
Barva, lepidlo, pryskyřice
Rozpouštědlo
Kyselina
Hydroxid
Detergenty, odmašťovací přípravky
Fotochemikálie
Léky
Pesticidy
Galvanický článek elektrický suchý nebo mokrý
Zářivka nebo ostatní odpad s obsahem rtuti
Zařízení s obsahem chlorfluoruhlovodíku

