OBEC DOLNÍ RYCHNOV

OBECN

ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA
. 4/2007

O stanovení systému shromaž ování, sb ru, p epravy, t íd ní, využívání
a odstra ování komunálních odpad a nakládání se stavebním odpadem na
území obce Dolní Rychnov.
Zastupitelstvo obce Dolní Rychnov se na svém ve ejném zasedání dne ……….. usnesením
. …… usneslo vydat na základ § 17 odst. 2 zákona . 185/2001 Sb., o odpadech a o zm n
n kterých dalších zákon , ve zn ní pozd jších p edpis (dále jen „zákon o odpadech“), a
v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona . 128/2000 Sb., o obcích (obecní
z ízení), ve zn ní pozd jších p edpis , (dále je „zákon o obcích“), tuto obecn závaznou
vyhlášku :
l. 1
Úvodní ustanovení
Tato obecn závazná vyhláška (dále jen „vyhláška“) stanovuje systém shromaž ování, sb ru,
p epravy, t íd ní, využívání a odstra ování komunálních odpad vznikajících na území obce
Dolní Rychnov, v etn nakládání se stavebním odpadem 1).
l. 2
T íd ní komunálního odpadu
1) Komunální odpad se t ídí na :
a)
b)
c)
d)

t íd ný odpad, kterým je papír, sklo, plast, v etn PET lahví,
objemný odpad,
nebezpe né složky komunálního odpadu,
sm sný odpad.

2) Sm sný odpad je zbylý komunální odpad po stanoveném vyt íd ní dle odst. 1 písm. a),
b), c).

1)
2)
3)
a)
b)
c)

l. 3
Shromaž ování t íd ného odpadu
T íd ný odpad je shromaž ován do zvláštních sb rných nádob.
Zvláštní sb rné nádoby jsou umíst ny v ulicích : Revolu ní, Dobrovského, erný
Vrch, Písková,
Zvláštní sb rné nádoby jsou barevn odlišeny a ozna eny p íslušnými nápisy :
papír - barva modrá
sklo - barva zelená
plasty, PET lahve - barva žlutá

l. 4
Sb r a svoz nebezpe ných složek komunálního odpadu
Sb r a svoz nebezpe ných složek komunálního odpadu je zajiš ován 2x ro n , jejich
odebíráním na p edem vyhlášených p echodných stanoviš p ímo do zvláštních sb rných
nádob k tomuto sb ru ur ených. Informace o sb ru jsou zve ej ovány na ú ední desce
obecního ú adu a na internetových stránkách.
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l. 5
Sb r a svoz objemného odpadu
1) Objemný odpad je takový odpad, který vzhledem ke svým rozm r m nem že
být umíst n do sb rných nádob (nap . koberce, matrace).
2) Sb r a svoz objemného odpadu je zajiš ován dle rozpisu jeho odebíráním na
p edem vyhlášených p echodných stanovištích p ímo do zvláštních sb rných
nádob k tomuto ú elu ur ených. Informace o sb ru jsou zve ejn ny na ú ední
desce obecního ú adu a na internetových stránkách.
l. 6
Shromaž ování sm sného odpadu
1) Sm sný odpad se shromaž uje do sb rných nádob. Pro ú ely této vyhlášky sb rnými
nádobami jsou :
a) typizované sb rné nádoby popelnice, ur ené ke shromaž ování sm sného
komunálního odpadu,
b) odpadkové koše, které jsou umíst ny na ve ejných prostranstvích v obci, sloužící pro
odkládání drobného sm sného komunálního odpadu.
2) Stanovišt sb rných nádob je místo, kde jsou sb rné nádoby trvale nebo p echodn
umíst ny za ú elem odstran ní sm sného odpadu oprávn nou osobou. Stanovišt
sb rných nádob jsou individuální nebo spole ná pro více uživatel .
l. 7
Nakládání se stavebním odpadem
1) Stavební odpad je stavební a demoli ní odpad. Stavební odpad není odpadem
komunálním.
2) Stavební odpad lze použít, p edat i zlikvidovat zákonem stanoveným zp sobem.
3) Pro odložení stavebního odpadu je možné využít služeb svozových firem v regionu.
l. 8
Záv re ná ustanovení
1) Tato vyhláška nabývá ú innosti dnem ………………. .

.……………………..
Ing. Pavel VAN K
místostarosta obce

……………………………
Anna KLÍMOVÁ
starostka obce

Vyv šeno dne :
Sejmuto dne :
1)Vyhláška .381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpad , Seznam nebezpe ných odpad a seznamy odpad a stát pro ú ely vývozu,
dovozu a tranzitu odpad a postup p i ud lování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpad (Katalog odpad ).

