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Obecně závazná vyh láška
obce Jedomělice
č.1 l 2015

o stanovení systému shromažd'ování, sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem.

Zastupitelstvo obce Jedomělice se na svém Vl. zasedání, dne 15. 4. 2015 usnesením č.3
usneslo vydat na základě § 17 odst. 2zákona 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. 12812000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, (dále jen ,,zákon o obcích"), tuto obecně závaznou vyhlášku:

čl, t

úvodníustanovení

závazná vyhláška (dále jen ,,vyhláška") stanovuje systém shromažd'ování, sběru,
přepravy, třídění, využívánía odstraňování komunálních odpadů vznikajících na územíobce
Jedomělice, včetně nakládání se stavebním odpadem".
1) Tato obecně

1)

Vyhláška č. 381/200l Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Sezram nebezpečných odpadů a seznamy odpadů
účelyvývozu, dovozu a tranzittt odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu

a stáfu pro

odpadů (Katalog odpadů)

ól. z
TříděníkomunáIního odpadu
1)

Komunálníodpad se třídína složky:

a)
b)
c)
d)
e)

Biologické odpady přírodního a rostlinného původu.
Papír.
Plasty včetně PET |ahví a nápojových kartonů.
Sklo.
Kovy.

f) Textil.

f) Nebezpečné komunální odpady.
g) Objemný odpad.
h) Směsný komunální odpad.

2) Směsným komunálním odpadem se rozumi zbylý komunálníodpad po stanoveném vytřídění
podle odstavce 1 písm. a), b), c), d), e) a f)

c1.3
romažd'ování tříděného od pad u
Tříděný odpad je shromažd'ován do zvláštních sběrných nádob - kontejnerů.
Sh

1)

2) Zvláštní sběrné nádoby jsou umístěny v obci na dvou k tomuto určených kontejnerových
stáních, a to u prodejny smíšenéhozbožía v prostoru u spodní autobusové zastávky.
3) Zvláštní sběrné nádoby jsou barevně odlišeny a označeny příslušnými nápisy:

a) Papír - barva modrá.
b) Plasty, PET lahve, nápojové kaňony - barva žlutá.
c) Sklo směsné - barva zelená.
d) Sklo tříděné- barva zelenobílá.
e) Kovy - nádoba umístěná ve dvoře obecního úřadu.
Í) Bioodpad - nádoba umístěná ve dvoře obecního úřadu (od 1. dubna do 31, října).
g) Textil - kontejner u prodejny smíšenéhozboži.

4) Do zvláštních sběrných nádob je zakázáno ukládat jiné složky komunálních odpadů, než pro
které jsou určeny,
5) Hřbitovní odpad zúdžbyhrobových míst je možno odkládat do velkoobjemového kontejneru
umístěnéhou hřbitovní zdi v Jedomělicích.

čl. +

Sběr a svoz nebezpečných složek komunálního odpadu
1) Sběr a svoz nebezpečných složek komunálního odpadu'' je zajišt'ován dvakrát ročně jejich
odebíráním do zvláštních sběrných nádob k tomuto sběru určených a přistavených svozovou
společností,v Jedomělicích u budovy obecního úřadu,
lnformace o sběru jsou zveřejňovány na úřední desce obecního úřadu, elektronické úřední
desce, výlepových plochách, místním tisku a místnímrozhlase.
z1

Vyhláška é.381t2OO1 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů
a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vr.ývozu, dovozu a tranzitu

a státŮ pro ÚČely r4ivozu, dovozu
odpadů (Katalog odpadů).

2) Sběr drobných elektrospotřebičůa baterií (monočlánků) je dále zajišťován pomocí sběrného

boxu, umístěnéhove vstupních prostorách do budovy obecního úřadu Jedomělice.

čl. s
Sběr a svoz objemného odpadu
1) Objemný odpad je takový odpad, ktený vzh|edem ke svým rozměrům nemůžebýt umístěn do
sběrných nádob (např. koberce, matrace, nábytek ,,.).
Sběr a svoz objemného odpadu je zajišt'ován minimálně jedenkrát ročně jeho odebíráním do
sběrných nádob k tomuto sběru určených a přistavených svozovou společností,v Jedomělicích
u budovy obecního úřadu.
lnformace o sběru jsou zveřejňovány na úřední desce obecního úřadu, elektronické úřední
desce, výlepových plochách, místním tisku a místnímrozhlase.
2,)

3) Objemný odpad lze také odevzdávat v průběhu roku na určenémísto (dvůr obecního úřadu),
po předchozídomluvě se starostou, či místostarostou obce,

čI. s
Shromažd'ování slněsného komuná!ního odpadu
1) Směsný komunální odpad se shromažd'uje do sběrných nádob. Pro účelytéto vyhlášky se
sběrnými nádobami rozumějí:
a) tYPizované sběrné nádoby - domovní popelnice určenéke shromažd'ování směsného
komunálního odpadu (plastové či plechové), které sloužík ukládání zbytkového odpadu
z domácností po jeho předchozím vytřídění.
b) odPadkové koŠe, které jsou umístěny na veřejných prostranstvích v obci Jedomělice, sloužící
pro odkládání drobného směsného komunálního odpadu.
2) StanoviŠtě sběrných nádob je místo, kde jsou sběrné nádoby trvale nebo přechodně umístěny
za ÚČelem dalŠÍhonakládáníse směsným komunálním odpadem oprávněnou osobou, Stanovišté
sběrných nádob jsou individuální nebo společná pro více uživatelů v trvale žijícídomácnosti.
3) Svoz sběrných nádob

- domovních popelnic

je zajišt'ován celoročně v dohodnutých svozových
lntervalech svozovou společností,a to vždy 1xza 14 dní (každý sudý čtvrtek),
PříPadná změna svozu bude oznámena minimálně 14 dní před-em ná úreoni-oesce obecního
Úřadu, elektronické úřednídesce, výlepových plochách, m'lstním tisku a místnímrozhlase.

čl. z
Nakládání se stavebním odpadem
1) Stavebním odpadem se rozumí stavební a demoliční odpad, Stavební odpad není odpadem

komunálním.

2) Stavební odpad lze použít,předat či odstranit pouze zákonem stanoveným způsobem.

3) Stavební odPad vzniklý při stavební činnosti bude odkládán do velkoobjemového kontejneru
zajiŠt'ovanéhovlastníkem nemovitosti. Kontejner bude poté vyvezen na náklady ,álitete
nemovitosti k recyklaci, nebo na řízenou skládku odpadů.
4) OdloŽení stavebního odpadu, či zeminy je možno téžnaobecních pozemcích, po předchozí
domluvě se starostou, či místostarostou obce Jedomělice.

čI. g
závěrečná ustanovení
1) NabYtím ÚČinnosti této vyhlášky se zrušuje Obecně závazná vyhláška obce Jedomělice

č.112007, o nakládání s komunálním a stavebním odpadem.

2)Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnostipatnáctým dnem po dnivyhlášení.

3.1ďtAl'.,/
...
...
.

.

.1.1.

..

Radek Svaíe(
místostarosta obce

Vyvěšeno na úřední desce obecního úřadu dne:20. 4.2015
Sejmuto z úřednídesky obecního úřadu dne: 6.5, 2015
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Jiří Pospíšil
starosta obce

