Úplné znění obecně závazné vyhlášky po doplnění dodatkem č. 1

Obec Petrovice
Obecně závazná vyhláška č. 1 / 2016
upravená dodatkem č. 1
o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním
odpadem na území obce Petrovice
Zastupitelstvo obce Petrovice se na svém zasedání dne 30. 6. 2016 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“), 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,
Zastupitelstvo obce Petrovice na svém zasedání dne 14. 9. 2017 usneslo vydat dodatek č. 1
obecně závazné vyhlášky č. 1 / 2016, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na
území obce Petrovice, 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“).
Článek 1
Úvodní ustanovení
Tato obecně závazná vyhláška (dále jen „vyhláška“) stanovuje systém shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území obce
Petrovice, včetně nakládání se stavebním odpadem1).
Článek 2
Třídění komunálního odpadu
1) Komunální odpad se třídí na:
a) tříděný odpad, kterým je papír, nápojové kartony, sklo, plast, včetně PET lahví, kovy, oděvy,
obuv a textil,
b) odpad z údržby zeleně ze zahrad, parků a biologicky rozložitelný komunální odpad rostlinného
původu,
c) objemný odpad,
d) nebezpečné složky komunálního odpadu,
e) směsný odpad.
2) Směsný odpad je zbylý komunální odpad po stanoveném vytřídění podle odst. 1)
písm. a), b), c) a d).
Článek 3
Shromažďování tříděného odpadu
1) Tříděný odpad je shromažďován do zvláštních sběrných nádob.
2) Zvláštní sběrné nádoby na tříděný odpad jsou umístěny na stanovištích na území obce
1)

Vyhláška č. 93/2016 Sb., o Katalogu odpadů.

Petrovice. Stanoviště jsou vymezeny v Příloze č. 1 této vyhlášky, která tvoří její nedílnou
součást.
3) Zvláštní sběrné nádoby jsou barevně odlišeny a označeny příslušnými nápisy:
a)
papír - barva modrá
b)
nápojové kartony, plasty, PET lahve – barva žlutá
c)
sklo bílé - barva bílá
d)
sklo barevné – barva zelená
e)
bioodpad rostlinného původu – barva hnědá, velkoobjemové kontejnery barvy modré.
f)
oděvy, obuv a textil – barva bílá
g)
kovy – barva šedá
4) Tříděný odpad lze také odevzdávat v jakémkoli sběrném dvoru provozovaném firmou ESKO-T
s.r.o, Třebíč. V těchto sběrných dvorech lze odevzdávat i další tříděné odpady, pro které nejsou
v obci umístěny sběrné nádoby. Jedná se zejména o velkoobjemový odpad. Nejbližší sběrný dvůr
se nachází v městysi Okříšky. K uložení tříděného odpadu je nutné předložit evidenční kartu.
Článek 4
Sběr a svoz nebezpečných složek komunálního odpadu
Sběr nebezpečných složek komunálního odpadů2) je zajišťován sběrnými dvory provozovanými
firmou ESKO-T s.r.o., Třebíč, přímo do zvláštních sběrných nádob k tomuto sběru určených.
Nejbližší sběrný dvůr se nachází v městysi Okříšky.
Článek 5
Sběr a svoz objemného odpadu
1)

Objemný odpad je takový odpad, který vzhledem ke svým rozměrům nemůže být umístěn do
sběrných nádob.

2)

Objemný odpad lze odevzdávat ve sběrných dvorech provozovaných firmou ESKO-T s.r.o.,
Třebíč. Nejbližší sběrný dvůr je umístěn v městysi Okříšky. Zde se odpad ukládá přímo do
zvláštních sběrných nádob k tomuto účelu určených.
Článek 6
Shromažďování směsného odpadu

1)
a)
b)
2)

Směsný odpad se shromažďuje do sběrných nádob. Pro účely této vyhlášky sběrnými
nádobami jsou:
typizované sběrné nádoby (popelnice) určené ke shromažďování směsného komunálního
odpadu,
odpadkové koše, které jsou umístěny na veřejných prostranstvích v obci, sloužící pro
odkládání drobného směsného komunálního odpadu.
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 uživatelů.

Článek 7
Nakládání se stavebním odpadem
1)

2)

Stavební odpad je stavební a demoliční odpad. Stavební odpad není odpadem komunálním.
Likvidace stavebního odpadu je za úplatu.

Vyhláška č. 93/2016 Sb., o Katalogu odpadů.

2)

Stavební odpad lze použít, předat či zlikvidovat zákonem stanoveným způsobem.

3)

Pro odložení stavebního odpadu je možné objednat kontejner, který bude za úplatu přistaven
a odvezen. Přistavení a odvoz zajišťuje firma ESKO-T s.r.o., Třebíč.

1)

2)

(1)

(2)

Článek 8
Užívání sběrných dvorů
Bezplatné uložení odpadů na sběrných dvorech provozovaných firmou ESKO-T,
s.r.o., Třebíč, je možné po předložení evidenční karty, kterou obdrží plátce poplatku za
komunální odpad za každou domácnost prostřednictvím obce Petrovice.
Informace o provozní době sběrných dvorů jsou uvedeny přímo v jednotlivých sběrných
dvorech. Rovněž je lze zjistit na internetových stránkách firmy ESKO-T s.r.o., Třebíč,
(www.esko-t.cz).
Článek 9
Zrušovací ustanovení
Zrušuje se OZV č. 1/2015 ze dne 19. 02. 2015 o stanovení systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním
odpadem.
Na právní vztahy vzniklé přede dnem nabytí účinnosti této obecně závazné vyhlášky se
vztahují ustanovení dosavadní obecně závazné vyhlášky.
Článek 10
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyhlášení.

Mgr. Petr Padrnos
místostarosta obce

Vyvěšeno na úřední desce dne:
Sejmuto z úřední desky dne:

Ing. Zdeněk Jeřábek
starosta obce

Příloha č. 1 k Obecně závazné vyhlášce č. 1/2016
Stanoviště sběrných nádob pro tříděný komunální odpad
v obci Petrovice
PAPÍR
modré kontejnery
SKLO BÍLÉ
bílé kontejnery
SKLO BAREVNÉ
zelené kontejnery
PLASTY A NÁP. KARTONY
žluté kontejnery
BIOODPAD
rostlinného původu
hnědé kontejnery
BIOODPAD
rostlinného původu
modré kontejnery
ODĚVY, OBUV, TEXTIL
bílý kontejner
KOVY
šedý kontejner

Kontejner na návsi,
Kontejner u hasičské zbrojnice,
Kontejner za kulturním domem,
Kontejner u areálu střediska ZD
Kontejner na návsi,
Kontejner u hasičské zbrojnice,
Kontejner za kulturním domem,
Kontejner u areálu střediska ZD
Kontejner na návsi
Kontejner u hasičské zbrojnice
Kontejner za kulturním domem,
Kontejner u areálu střediska ZD
Kontejnery na návsi
Kontejnery u hasičské zbrojnice
Kontejnery za kulturním domem,
Kontejnery u areálu střediska ZD
Kontejnery na návsi
Kontejnery u hasičské zbrojnice
Kontejnery za kulturním domem,
Kontejnery u areálu střediska ZD
Velkoobjemový kontejner nad sportovním
areálem
Velkoobjemový kontejner u spojovacího
chodníku Petrovice - Okříšky
Kontejner u areálu střediska ZD
Kontejner na návsi
Kontejner u areálu střediska ZD

