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ZASTUPITELSTVO OBCE

Obecně záv azná vyhláška
obce Želízy
ě.112020
o systému shromažďovánío sběrun přepravy, tříděnín vylžívánj a odstraňování

komunálních odpadů vznikajících na územíobce Zelizy

Zastupitelstvo obce Žefizy schvaluje a vydává dne 28.2.2020 v souladu s ust. § 10 písm. d), §
35 a § 84 odst. 2) písm. h) zékona č. 12812000 Sb., o obcích (obecní ňízení),ve znění
pozdějších předpisů, a s ust. § 17 odst. 2) zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně
některych dalšíchzékon:ů,ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku o
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídéní,využívánia odstraňovaní komunálních
odpadů v zllkajícíchna izemí obce Že!ízy :

Cl. 1
zák|adní ustanovení
1)

Tato obecné závazná vyhláška stanovuje systém sbromažďování, sběru, přepravy, řídění,
vyttžívénía odstraňovrání komunálních odpadů vznikajících na územíobce Želízy (dále
jen,,obec").

2) Tato obecné závamá vyhláška

v souladu s ust. § 17 odst. 3) zákona č. 185/200l Sb.,

o

odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znénípozdějších předpisů, téžurčuje
místa, kam se odkládá komunální odpad.

člz

Zá|<ladni pojmy

Pro účelytéto obecně závazné vyhlášky se rozumí:

a)

objemným odpadem - komunální odpad, kjehož shromažďování nelze z důvodu
jeho rozměrů, materiálu nebo jeho vlastností (např. nábytek, koberce, atd.) použít
béžrrésběrné nádoby,

b)

zbytkovým odpadem - komunální odpad, ktery rhyde po vytřídění komunálního
odpaduna složky uvedené vust. ěl. 3 této obecně závazné vyhlášky,

c)

pověřenou osobou - oprávněná osoba podle zékona ě. 185/2001 Sb., o odpadech a o
změně někteqých dalšíchzákoniu, ve znění pozdějších předpisů, se kterou obec
uzavřela smlouw na sběr, přepravu, využitía odstraňování komunálních odpadŮ
vznikajícíchna územíobce,

d)

sběrnou nádobou - typizovaná nádoba z kovu či plastu oznaěená známkou s logem
pověřené osoby a údajem o kalendářním roce, v němž je svoz réalizován nebo
plastoqý pytel ozrračený logem pověřené osoby, splňující technické parametry s
vnitřním objemem od 50 do 1100 litru, popř. kontejnery o jiném vnitřním objemu,

určená k odkládání jednotlivých složek komunálního odpadu a áytkového odpadu,
v nížjsou komunální odpady skladovrány do doby sběru a svozu komunálních
odpadů.

čt. s
Třídění komunálních odpadů
Fyzické osoby jsou povinny komunální odpady vznikající naílzemíobce třídit na následující
složry:
a) papír
b) plasty
c) sklo
d) jedlé oleje a tuky
e) kovy
D biologicky rozložítelnýodpad rostlinného původu

g)
h)

objemný odpad
nebezpeěný odpad.

čt. +
Sběrné nádoby a místa určená k odkládání komunálních odpadů

1) Fyzické osoby jsou povinny vytříděnésložky komunálního odpadu a zhytkovy odpad
odkládat do sběrných nádob a na místa k tomu obcí určená:
a) papít - sběrné nádoby modré barvy
b) plasty - sběmé nádoby žIutébarw
c) sklo - sběrné nádoby bílénebo zelenébarvy
d) jedlé oleje a tuky - sběrná nádoba oznŇená napisem ,jedlé oleje a tuky* (nebo
nápisem obdobného významu)
e) kovy sběrná nádoba označená nápisem ,,kov" (nebo nápisem obdobného
qýznamu) nebo sběmé místo stanovené obcí oznétmenímobecního uřadu
biologicky rozložiteLný odpad rostlinného původu - sběrné nádoby hnědé barvy,
sběrná nádoba (kontejner) přistavená na místech a v termínech stanovených obcí
ozrámením obecního uřadu (tuto složku komunálního odpadu lze kompostovat na
vlastním nebo užívanémpozemku)
g) objemný odpad - velkoobjemové kontejnery přistavené na místech a v termínech
stanovených obcí oznámením obecního uřadu
h) nebezpečný odpad se předává pověřené osobě na místech a v termínech
stanovených obcí oznámením obecního uřadu
zbytkoqi odpad - typizované sběmé nádoby o objemu l20I,240I nebo 1100 l
označenélogem pověřené osoby.
Obecní uřad informuje o umístění sběrných nádob určených k odkládaní jednotlivých
složek komunálního odpadu a o organizaěně technických opatřeních souvisejících s jejich
sběrem a svozem způsobem v obci obvyklým, přiěemž informace o umístěnísběmých
nádob v době vydaní této obecně závazné vyhlášky je uvedena v Příloze ě. 1 této obecně
závazné vyhlášky.
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2) Na územíobce jsou rozmístěny na veřejných prostranstvích odpadkové koše, kíeréjsou
urěeny pro odkládaní drobného zbytkového odpadu.

3) Fyzické osoby jsou povinny zaji$tt si na svůj naklad

sběrné nádoby, na zbytkoqý odpad
počet těchto sběrných nádob tak,
či
objem
uvedené v odst. 1) písm. i) a zajistit dostatečný
aby nedochazelo k jejich přeplňování nebo odkládaní odpadů mimo sběmé nádoby.

Sběrné nádoby musí být v takovém §zickém a technickém stavu, aby umožiovaly
be7pečnéukládání komunálních odpadů ajejich odvoz oprávněnou osobou.

4) Fyzické osoby

zajisti, aby v den sběru (svozu) zbytkového odpadu nejpozději do 06.00
hod. byly sběrné nádoby na zbytkový odpad popř. typizované plastové pytle 4přístupněny
pro obsluhu provádějící sběr (svoz) komunálního odpadu.

5) Sběrné nádoby a místa urěená

k odkládaní komunálních odpadů se užívajítěmito

4působy:

a)
b)

sběrné nádoby se užívajípouze k účelu,k němuž jsou určeny, a pouze k odkládání
odpadu, pro nějžjsou určeny,
do sběrných nádob je zakináno ukládat:
stavební odpad ajiný podobný odpad,
horkY popel a takoqý materiál, kteqý by mohl způsobit vznícenínebo
samovznícení odpadu,
tekutiny a ztekucené odpady (s výjimkou jedlých olejů a tuků odkládaných do
sběrných nádob k tomu určených),
do sběrných nádob určených k odkládaní zbytkového odpadu je kromě materiálu
uvedeného pod písm. b) dále zakazáno ukládat:
nebezpeěný odpad,
objemný odpad, pružiny nebo jiný odpad měnící svůj tvar (zqménavětve),
zbytkový odpad se ukládá do sběrných nádob tak, aby je bylo možno řádně vzavřít a
odpad znichpři manipulaci s nimi nevypadával,
odpad ve sběmých nádobách je zakázano udupávat, áutňovat či jiným způsobem
redukovat jeho objem.
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c)

d)

e)
6)

-

Zakaruje se ukládat do odpadkových košůrozmístěných na veřejných prostranstvích
komunální odpad v zníkajícív domácnosti.

čt. s

F'rekyence sběru (svozu) komunálních odpadů

1) Sběr (svoz) zbytkového odpadu zajištbje pověřená osoba s frekvencí Ix za 14 dni
v letním období (od 1.5. do 30.9.) alxzatýden v zimním období (od 1.10. do 30.4.).

2)
3)

Sběr (svoz) nebezpečného odpadu, objemného odpadu je zajišťován minimálně 2x ročně.
Sběr (svoz) komunálních odpadů se provádí podle obcí odsouhlaseného harmonogramu.

Nakládání

čt. o
se stavebním odpadem

Touto obecně závaz.nov vyhláškou se neřešínakládání se stavebním odpadem vzniklým při
stavební ěinnosti. Likvidaci stavebního odpadu si každý zajištbje na svůj naklad a ke své tíži
v souladu s platn;ými právními předpisy.

čtl

závéreéná ustanovení

1) Zrušuje se obecně závazná vyhláška obce Želizy é. 312006 o systému shromažďování,

sběru, přepravy, třídění, využívánía odstraňování komuna]ního odpadu vznikajícího na
tnemí obce Želiry, ze dne 15.12.2006.

2)

Tato obecně závaznávyhláška mbýváúčinnosti patnáctym dnem po dni jejího vyhlášení.

starosta obce
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Mgr. Zdeněk Vošlajer
místostárosta óbce

Jana Brandelová

místostarosta obce
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Příloha č. 1
obecně závazné vyhlášky obce Že|ízy č. tl2020 o systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívánía odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území
obceZe|ízy
Seznam míst" kde jsou umístěny sběrné nádoby urěené k odkládrání jednotliqích v.vtříděných
složek komunálního odpadu:

Želízy - u ZŠŽelízy - sběrné nádoby na:
a) papit
b) plasty
c) sklo
d) jedlé oleje a tuky

Želízy- u

ě.p.

a) kov

2-

sběrné nádoby na:

Želízy - u bytovek- sběrné nádoby na:
b) papír
c) plasty
c) sklo
Že\ízy - u parku - sběrné nádoby na:
d) papír
e) plasty
sklo

0

Že|izy

-

u koupaliště

a)
b)

papír
plasty

-

sběrné nádoby na:

Sitné - sběrné nádoby na:
a) papír
b) plasty
c) sklo
d) jedlé oleje a tuky

Nové Tupadly

- sběrné nádoby
a) plas§

na:

