OBEC HOLOUBKOV
Obecně závazná vyhláška
č. 4/2012
o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se
stavebním odpadem na území obce Holoubkov
Zastupitelstvo obce Holoubkov se na svém zasedání dne 17.12.2012 usnesením č. 15/12/2012
– 7.1 usneslo vydat na základě § 17 odst. 2 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně
některých dalších zákonů ve znění pozdějších předpisů, a 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, tuto obecně závaznou vyhlášku.
Čl. 1
Úvodní ustanovení
Tato obecně závazná vyhláška stanovuje systém shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území obce
Holoubkov, včetně nakládání se stavebním odpadem1).
Čl. 2
Třídění komunálního odpadu
(1) Komunální odpad se třídí na:
a)
b)
c)
d)

tříděný odpad, kterým je papír, sklo, plast včetně PET lahví, nápojové kartony,
objemný odpad,
nebezpečné složky komunálního odpadu,
směsný odpad.

(2) Směsný odpad je zbylý komunální odpad po stanoveném vytřídění dle odst. 1 písm. a),
b), c).

1)

Vyhláška č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy
odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a
tranzitu odpadů (Katalog odpadů)
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Čl. 3
Shromažďování tříděného odpadu
(1) Tříděný odpad je shromažďován do zvláštních sběrných nádob různých velikostí, které
jsou barevně odlišeny a označeny příslušnými nápisy:




papír – barva modrá,
sklo – barva zelená,
plasty, PET lahve, nápojové kartony – barva žlutá.
(2) Zvláštní sběrné nádoby jsou umístěny v obci na těchto stanovištích:








u samoobsluhy č.p. 77 – papír, sklo, plasty
na Okrouhlici u č.p. 156 – papír, sklo, plasty
ve starém sídlišti u č.p. 166 – papír, sklo, plasty
v obvodu Chejlavy naproti č.p. 175 – papír, sklo, plasty
u hasičského cvičiště naproti č.p. 79 – papír, sklo, plasty
u fotbalového hřiště č.p. 339 – papír, plasty
Čl. 4
Sběr a svoz nebezpečných složek komunálního odpadu

Sběr a svoz nebezpečných složek komunálního odpadů2) je zajišťován dvakrát ročně
(jaro, podzim) jejich odebíráním přímo do zvláštních sběrných nádob k tomuto sběru
určených na přechodném stanovišti umístěném na parkovišti u obchodního domu Jednota
č.p. 21. Informace o přesných termínech sběru jsou zveřejňovány na úřední desce obce,
v místním rozhlase a na internetových stránkách obce.
Čl. 5
Sběr a svoz objemného odpadu
(1) Objemný odpad je takový odpad, který vzhledem ke svým rozměrům nemůže být
umístěn do sběrných nádob (např. koberce, matrace, nábytek apod.).
(2) Sběr a svoz objemného odpadu je zajišťován dvakrát ročně (jaro, podzim) jeho
odebíráním přímo do zvláštních sběrných nádob k tomuto účelu určených na těchto
přechodných stanovištích:





u garáží ve starém sídlišti u č.p. 181,
u plynové kotelny v novém sídlišti č.p. 293,
u obecních garáží v obvodu Chejlavy naproti č.p. 248,
u hasičského cvičiště naproti č.p. 79.

2)

Vyhláška č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy
odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a
tranzitu odpadů (Katalog odpadů)
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(3) Informace o přesných termínech sběru jsou zveřejňovány na úřední desce obce,
v místním rozhlase a na internetových stránkách obce
Čl. 6
Shromažďování směsného odpadu
(1) Směsný odpad se shromažďuje do sběrných nádob. Pro účely této vyhlášky sběrnými
nádobami jsou:



typizované sběrné nádoby např. popelnice, kontejnery, igelitové pytle, určené ke
shromažďování směsného komunálního odpadu,
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 účelem odstranění směsného odpadu oprávněnou osobou. Svoz sběrných nádob
je prováděn 1x týdně, svozovým dnem je úterý.
(3) Stanoviště sběrných nádob pro osoby bydlící v rodinných domech jsou individuální
v těsné blízkosti jejich domů.
(4) Stanoviště sběrných nádob pro osoby bydlící v bytových domech jsou společná pro
všechny obyvatele domu v jeho těsné blízkosti.
(5) Stanoviště sběrných nádob pro osoby vlastnící na území obce stavbu určenou
k individuální rekreaci jsou společná pro všechny osoby z dané chatové oblasti:





parkoviště u obchodního domu Jednota č.p. 21 – chatová oblast u rybníka při výjezdu
směrem na Mýto,
prostranství u fotbalového hřiště č.p. 339 – chatová oblast Břízky,
prostranství u trafostanice při výjezdu směrem na Hůrky – chatová oblast pod Trhoní,
prostranství na hrázi Hamerského rybníka – chatová oblast Hamr.

(6) Do sběrných nádob je zakázáno odkládat jiné složky komunálních odpadů, než pro
které jsou jednotlivé nádoby určeny.
(7) Při ukládání směsného odpadu do sběrných nádob jsou fyzické osoby povinny plnit
tyto nádoby tak, aby je bylo možné uzavřít a odpad z nich při manipulaci nevypadával.
Komunální odpady shromážděné ve sběrných nádobách je zakázáno udupávat či zhutňovat.
Čl. 7
Nakládání se stavebním odpadem
(1) Stavební odpad je stavební a demoliční odpad. Stavební odpad není odpadem
komunálním.
(2) Stavební odpad lze použít, předat či zlikvidovat zákonem stanoveným způsobem na
skládce např. v Rokycanech či ve Zbiroze.

3

Čl. 8
Zrušovací ustanovení
Touto obecně závaznou vyhláškou se ruší obecně závazná vyhláška obce Holoubkov,
kterou se stanovuje systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů ze dne 3.1.2004.
Čl. 9
Účinnost
Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti 15. dnem po dni jejího vyhlášení.

…………………………
Miroslav Vild
místostarosta

…………………………
Ing. Lukáš Fišer
starosta

Schváleno usnesením zastupitelstva obce
č. 15/12/2012 – 7.1 ze dne 17.12.2012.

Vyvěšeno na úřední desce dne: 18.12.2012
Sejmuto z úřední desky dne: 2.1.2013
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