M stys erný D l
Obecn závazná vyhláška . 1/2015
o stanovení systému shromaž ování, sb ru, p epravy, t íd ní, využívání a odstra ování komunálních
odpad a nakládání se stavebním odpadem
Zastupitelstvo m styse erný D l se na svém zasedání dne …….. usnesením . … usneslo vydat na základ §
17 odst. 2 zákona . 185/2001 Sb., o odpadech a o zm
n kterých dalších zákon , ve zn ní pozd jších
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 jen „zákon o obcích“), tuto obecn závaznou
vyhlášku.
l. 1
Úvodní ustanovení
1) Tato obecn závazná vyhláška (dále jen „vyhláška“) stanovuje systém shromaž ování, sb ru,
epravy, t íd ní, využívání a odstra ování komunálních odpad vznikajících na území M styse erný
l, a dále stanovuje systém nakládání se stavebním odpadem.
2) Tato vyhláška je závazná pro všechny fyzické osoby s trvalým pobytem v m stysi a všechny fyzické
osoby, které se na území m styse jinak zdržují.
l. 2
íd ní komunálního odpadu
1)
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

Komunální odpad je t íd n na následující složky:
Papír a lepenka,
Plasty v etn PET lahví a nápojové kartony,
Sklo,
Kovy,
Nebezpe né odpady,
Objemný odpad,
Sm sný komunální odpad,
Biologicky rozložitelný komunální odpad rostlinného p vodu

2) Sm sným komunálním odpadem se rozumí zbylý komunální odpad po stanoveném vyt íd ní podle
odstavce 1 písm. a), b), c), d), e) f) a h).
l. 3
Shromaž ování t íd ného odpadu
1)

íd ný odpad je shromaž ován do zvláštních barevn odlišených sb rných nádob, které jsou
rozmíst ny na jednotlivých stanovištích (hnízdech) po celém území m styse.
2) Zvláštní sb rné nádoby jsou barevn odlišeny a ozna eny p íslušnými nápisy:
a) Papír, barva modrá,
b) Plasty, PET lahve, barva žlutá,
c) Sklo, barva bílá a zelená,
d) Kovy, ozna eno nápisem KOVY

3) Zvláštní sb rné nádoby jsou umíst ny v následujících stanovištích:
a) Fo t (u prodejny)
b) istá – k ižovatka
c)
istá u Sta
d) istá – peka ství
e)
erný D l – nám stí
f)
erný D l - u Javor
g) erný D l – u Milety
h) erný D l – u Škrabálka
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4) Biologický odpad rostlinného p vodu je možné odkládat do ozna ených kontejner , které jsou
umíst ny na pozemcích M styse erný D l. Seznam pozemk (stanoviš ), kde se tyto kontejnery
nacházejí, jsou uvedeny v P íloze . 1 této obecn závazné vyhlášky.
5) Do zvláštních sb rných nádob je zakázáno ukládat jiné složky komunálních odpad , než pro které jsou
ur eny.
6) Kovy a t íd ný odpad lze odevzdávat ve sb rném dvo e, který je umíst n v areálu na k ižovatce
v isté v Krkonoších.
l. 4
Sb r a svoz nebezpe ných složek komunálního odpadu
1) Nebezpe ný odpad a nebezpe né složky komunálního odpadu lze odevzdávat celoro
do sb rného
dvora m styse erný D l, který se nachází v areálu na k ižovatce v isté v Krkonoších, kde jsou
shromaž ovány ve zvláštních sb rných nádobách k tomuto sb ru ur ených.
l. 5
Sb r a svoz objemného odpadu
1) Objemný odpad je takový odpad, který vzhledem ke svým rozm m nem že být umíst n do sb rných
nádob.
2) Objemný odpad lze odevzdávat do sb rného dvora m styse erný D l, kde je shromaž ován ve
zvláštních sb rných nádobách k tomuto sb ru ur ených.
l. 6
Shromaž ování sm sného komunálního odpadu
1) Sm sný komunální odpad se shromaž uje do sb rných nádob. Pro ú ely této vyhlášky se sb rnými
nádobami rozum jí:
a) typizované sb rné nádoby (nap . popelnice, kontejnery, igelitové pytle) ur ené ke shromaž ování
sm sného komunálního odpadu,
b) odpadkové koše, které jsou umíst ny na ve ejných prostranstvích v m stysi, 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
elem dalšího nakládání se sm sným komunálním odpadem oprávn nou osobou. Stanovišt sb rných
nádob jsou individuální nebo spole ná pro více uživatel .
l. 7
Nakládání se stavebním odpadem
1) Stavebním odpadem se rozumí stavební a demoli ní odpad. Stavební odpad není odpadem
komunálním. Stavební odpad lze použít, p edat i odstranit pouze zákonem stanoveným zp sobem.
2) Pro odložení stavebního odpadu je možné objednat kontejner ve vlastnictví m styse, který bude
istaven a odvezen za úplatu.
3) Omezené množství drobného stavebního odpadu mohou ob ané m styse odložit i na sb rný dv r. Toto
množství ur í obsluha za ízení sb rného dvora.
l. 8
Záv re ná ustanovení
1) Nabytím ú innosti této vyhlášky se zrušuje Obecn
s komunálním a se stavebním odpadem.
2) Tato vyhláška nabývá ú innosti dnem ………………

starosta

závazná vyhláška

. 1/2006 o nakládání

místostarosta

Vyv šeno na ú ední desce ú adu m styse dne: ……………………………
Sejmuto z ú ední desky dne: …………………………..
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íloha . 1
k Obecn závazné vyhlášce . 1/2015, o stanovení systému shromaž ování, sb ru, p epravy, t íd ní,
využívání a odstra ování komunálních odpad a nakládání se stavebním odpadem
Kontejnery na biologický odpad rostlinného p vodu jsou umíst ny v následujících stanovištích:
pp . 98/5 v k.ú. Fo t (za d tským h išt m)
pp . 156 v k.ú. istá v Krkonoších (u Slovák )
pp . 402/1 v k.ú. erný D l (u Men íka)
pp . 662/3 v k.ú. erný D l (parkovišt u Jirousk )
Do ozna ených kontejner je možné odkládat biologicky rozložitelný odpad rostlinného p vodu (tráva, listí
apod.)
tve je možno odkládat vedle t chto nádob, následn budou pracovníky m styse sešt pkovány.
pp . 156 v k.ú. istá v Krkonoších

pp . 98/5 v k.ú. Fo t

pp . 662/3 v k.ú. erný D l

pp . 402/1 v k.ú. erný D l
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