OBEC VETRNI
Zastupitelstvo obce Větřní
Obecně závazná vyhláška obce Větřní
č. tl20L6
o stanovení systému shromažd'ování, sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem

na územíobce Větřní

Zastupitelstvo obce Větřní se na svém zasedání dne 19. 9.2016 usnesením č. 14I12016 usneslo
vydat na zéklaďě $ 17 odst' 2 zákona č' 1 85/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších
zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,zákon o odpadech"), u ,, souladu s $ 10 písm'
d) a $ 8a odst. 2 písm. h) zákonaě. 12812000 Sb., o obcích (obecní ztízení),ve znění pozdějších
předpisů (dále jen ,,zákon o obcích"), tuto obecně závaznouvyhlášku:

Čt. t
Úvodní ustanovení
Tato obecně závazná vyhláška (dále jen ,,vyhláška") stanovuje systém shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívánía odstraňování komunálních odpadů vznlkajících na územíobce
Větřní, včetně nakládání se stavebním odpademl).

čt.z

Tříděníkomunálního odpadu

1) Komunální odpad

se

třídína složky:

a) Biologické odpady (rostlinného původu),
b) Papír,
c) Plasty včetně PET lahví a nápojové kartony,
d) Sklo,
e) Kovy,

í)

Nebezpečnéodpady,
odpad,
Směsný komunální odpad.
oděvy a textilní materiály

g) objemý
h)

,

2)

l

)

Směsným komunálním odpadem Se rozumí zbylý komunální odpad po stanoveném
výříděnípodle odstavce 1 písm. a), b), c), d), e), Í), g) a i).

vyhtasu vtinisterstva životního prostředí č. 3 8 1/200 1 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů
a Seznamy odpadů a států pro účelyvývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu. dovozu
a tranzitu odpadů (Katalog odpadů)

cr.3

Shromažďování třÍděného odpadu
1)

Tříděný odpad je shromaŽďován do zvláštních sběrných nádob umístěných na stanovištích
určených obcí Větřní (příloha č. 1 této vyhlášky) nebo je možno jej odevzdávatve sběrném
dvoře, který je umístěn v obci Větřní, Šumavskéulici, a to celoročně ve stanovené provozní
době, která je zveŤejněná způsobem v obci obvyklým (místní tisk, místnírozhlas,
informačnítabule a webové stránky obce).

2)

Zvláštni sběrné nádoby j sou barevně odlišeny a označeny příslušnými nápisy:
a) Papír - barva modrá
b) Plasý, PET lahve a nápojové kartony - barva žlutá,
c) Sklo - barva zelená'

3)

Zvláštní sběrné nádoby na oděvy a textilní materiály jsou umístěny na stanovištích určených
obcí Větřní (příloha č. 1 této vyhlášky).

4)

Do zvláštníchsběrných nádob je zakázáno ukládat jiné sloŽky komunálních
než pro které jsou určeny.

odpadů,

s) Kovy \ze odevzďávatve sběrném dvoře, který je umístěn v obci Větřní, Šumavskéulici, a to
celoročně ve stanovené provozní době, která je zveřejněná způsobem v obci obvyklým
(místní tisk, místnírozhlas, informačnítabule a webové stránky obce).

cl.4

Shromažd'ování a svoz biologických odpadů

1) Fyzické osoby, při jejichž činnosti vzniká biologický odpad rostlinného původu, a které

nejsou schopny zqistttvyužitísamostatně (např. domácím kompostováním), mohou odložit
tento odpad do označených velkoobjemových kontejnerů umístěných na stanovištích
určených obcí Větřní (příloha č. 1této vyhlášky) vobdobí od 1. dubna do 31. října
kalendářního roku nebo odevzdat do sběrného dvora, který je umístěn v obci Větřní
v Šumavskéulici, a to celoročně ve stanovené provozní době' která je zveřejněná způsobem
v obci obvyklým (místnítisk, místnírozhlas, informačnítabule a webové stránky obce).

cl.5

Sběr nebezpečných složek komunálního odpadu
1)

2)

Nebezpečný odpad lze odevzdávat ve sběrném dvoře, který je umístěn v obci Větřní
v Šumavskéulici, a to celoročně ve stanovené provozní době' která je zveŤejněnázpůsobem
v obci obvyklým (místnítisk, místnírozhlas, informačnítabule a webové stránky obce).

Shromažďování nebezpečných složek komunálního odpadu podléhá požadavkům
stanoveným v č1. 3 odst. 4.

čt. o

Sběr a svoz objemného odpadu
1)

objemný odpad je takový odpad, který vzhledem ke svým rozměrům nemůŽe byt umístěn
do sběrných nádob (např. koberce, matrace, ndbytek apod.).

z) objemný odpad lze oďevzdávat ve sběrném dvoře' který je umístěn v obci Větřní
v Šumavskéulici, a to celoročně ve stanovené provozní době, která je zveřejněná způsobem
v obci obvyklým (místnítisk, místnírozhlas, informačnítabule a webové stránky obce).

3)

Shromažďování objemného odpadu podléhá poŽadavkům stanoveným v čl. 3 odst. 4.

cr.7

Shromažďování směsného komunálního odpadu

1) Směsný komunální odpad se

shromaŽďuje do sběrných nádob. Pro účelytéto vyhlášky
se sběrnými nádobami rozumějí:
a) typizované sběrné nádoby Qlopelnice, kontejnery) určenéke shromažďování směsného
komunálního odpadu,
b) odpadkové koše, které jsou umístěny na veřejných prostranstvích v obci, sloužící
pro odkládání drobného směsného komunálního odpadu.

2)

Stanoviště sběrných nádob je místo, kde jsou sběrné nádoby trvale nebo přechodně
umístěny za účelemdalšíhonakláďání se směsným komunálním odpadem oprávněnou
osobou. Stanoviště sběrných nádob jsou individuální nebo společná pro více uŽivatelů.

3) Vlastník nemovitosti

je povinen zajistitpro shromažďování směsného komunálního odpadu
sběrné nádoby o dostatečnémobjemu.

4) Fyzické osoby jsou povinny plnit
z nich při manipulaci nelypadával.

5) Zakazuje

6)

sběrné nádoby tak, aby je bylo možno uzavŤít a odpad

se v nádobách shromážděné komunální odpady udupávat či zhutňovat.

ShromaŽďování směsného komunálního odpadu podléhá poŽadavkům stanoveným v č1' 3

odst. 4.

.
Nakládání

čt.s

se

stavebním odpadem

1)

Stavebním odpadem se rozumí stavební a demoličníodpad. Stavební odpad není odpadem
komuná1ním.

2)

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

3)

Stavební odpad je možno oďevzdat ve sběrném dvoře, který je umístěn v obci VětřTlí
v Šumavskéulici, a to celoročně ve stanovené provozní době, která je zveřejněná způsobem
v obci obvyklým (místnítisk, místnírozhlas, informačnítabule a webové stránky obce).

cl.9

Závěrečná ustanovení

1) Nabytím účinnostitéto vyhlášky Se zrušuie obecně závazná vyhláška obce
ě. 312008 obecně závazná vyhláška obce Větřní o systému shromaŽďování, sběru'

přepravy, třídění, využivénía odstraňování komunálních a stavebních odpadů vznikajících
nauzemí obce Větřní.

2)

Tato vyhláška nabývá účinnosti15. dnem po dni r,yhlášení.

Ing. Pavel Stindl

Mgr. Antonín Krák
starosta
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(příloha č. 1 oZV č" 1/2016)

Umístění zvláštních sběrných nádob ve správním obvodu obce Větřní
obec /část obce

I

Tvp

nádobv

PLAST
Větřní

SKLO

PAPIR

BIOLOGICKY ODPAD

oDĚVY A TEXTILNi
MATERlÁL
Němče

Lužnú

Dobrné

Hušlovice

ZdÍoň

Nahořany

I

Stanor'iště určenéobcí Větřní
2x ul. Frymburská, 1x ul. V Lukách' lx ul. Jabloňová,
3x uI. Sadová, 1x ul. U Kapliček, 4x ul. Na Žofíně, lx ul.
SouběŽná, lx ul. Pod Topoly,2x ul. U Studánky' 1x ul.
K Učilišti,2x ul. K Bazénu,6x ul. Šumavská' 3x ul.
Armabeton, 2x ul. Na Vyhlídce, 2x ul. Lesní' 1x ul.
Zahradní,2x ul. Škohi,lx ul. Spoiovací
3x ul. Frymburská, lx ul. V Lukách, lx ul. Jabloňová, 2x
ul. Sadová, 0x ul. U Kapliček,2x ul. Na Žofíně,1x ul' Pod
Topoly, lx ul. U Studánky, lx ul. K Učilišti,lx ul. K
Bazénu,4x ul. Šumavská, 1x ul. Armabeton, lx ul. Na
Vyhlídce, 2x ul. Lesní, 1xul. Zakradní, lx ul. Škohí,0x
ul. Spo.iovací
2x ul. Frymburská, lx ul. V Lukách, lx ul. Jabloňová, 2x
ul. Sadová, 0x ul. U Kapliček, 4x ul' Na Žofíně, 1x ul. Pod
Topoly,lx ul. U Studánky, lx ul. K Učilišti,lx ul. K
Bazénu,4x ul' Šumavská, 1x ul. Armabeton, 2x ul. Na
Vyhlídce, 1x ul. Lesní, lx ul. Zahradní, 2x ul. Školní'1x
ul. Spojovací
1

x ul. Na Žofíně čp.2O9 (u garáŽí)

lx ul. Na Vyhlídce u čp.274,1x ul. Na ŽofiŇ u čp' l04,
lx křiŽovatka ul. Pod Topoly a U Lomu, lx ul.

Frymburská na točně
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l x osada HaŠlovice,l x Pískárna - zahrádkářská kolonie
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