OBEC ZÁLŠÍ
Obecně závazná vyhláška
obce ZÁLŠÍ
č. 1/2014
o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy
a odstraňování biologicky rozložitelného odpadu, nakládání se stavebním a
demoličním odpadem a sběru objemného a kovového odpadu na území obce Zálší
Zastupitelstvo obce Zálší se na svém zasedání dne 18.12.2014 usnesením č. 6 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“), 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, (dále jen „zákon o obcích“), tuto obecně závaznou vyhlášku:
Čl. 1
Úvodní ustanovení
1) Tato obecně závazná vyhláška (dále jen „vyhláška“) stanovuje systém shromažďování,
sběru, přepravy a odstraňování biologicky rozložitelného odpadu, systém nakládání se
stavebním a demoličním odpadem a sběru objemného a kovového odpadu, vznikajícím na
území obce Zálší.
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)

Čl. 2
Sběr biologicky rozložitelného odpadu
1) Biologickým odpadem se rozumí odpad rostlinného původu, vznikající z údržby travnatých
ploch, zahrádek, stromové a keřové zeleně.
2) Biologický odpad lze ukládat do nádob na biologicky rozložitelný odpad (tzv. kompostérů),
3) Fyzické osoby produkující biologicky rozložitelný odpad v množství, které nejsou schopny
tento odpad samy využít např. kompostováním na vlastním pozemku, jej mohou odložit do
velkoobjemových kontejnerů, které budou v sezóně přistaveny na předem určených místech
v obci podle předem vyhlášeného časového plánu. Informace zveřejňuje obec na úřední
desce, informačních tabulích, v místním rozhlase a internetových stránkách obce.
4) Biologicky rozložitelný odpad je zakázáno odkládat do nádob na směsný komunální odpad
(popelnice, kontejnery, plastové pytle) a do nádob na využitelné složky komunálního

odpadu.
Čl. 3
Nakládání se stavebním a demoličním odpadem
1) Stavební a demoliční odpad není odpadem komunálním.
2) Stavební odpad, který je vhodný k využití (recyklaci) lze nabídnout provozovateli
recyklačního zařízení k využívání za podmínek, které jsou v souladu s platnou legislativou.

3) Odstranění stavebního odpadu na řízené skládce je možné pouze tehdy, nebyl-li vhodný
k využití nebo recyklaci.
2) Odstranění stavebního odpadu lze pouze na řízené skládce k tomu určené. Za podmínek
a podle pokynů provozovatele skládky a v souladu s platnou legislativou. Např. u firmy Ekola
Libchavy.
5) Pro odložení stavebního a demoličního odpadu je nutno používat nádoby určené
provozovatelem řízené skládky např. mobilního kontejneru.
6) Úhradu nákladů spojených s uložením stavebního odpadu hradí v plné výši jeho původce.
7) Je zakázáno odkládat stavební odpad do nádob na směsný komunální odpad (popelnice,
kontejnery, plastové pytle) a do nádob na využitelné složky komunálního odpadu.
Čl. 4
Sběr objemného odpadu
1) Objemným odpadem je komunální odpad, který pro rozměry či charakter není odpadem
směsným a nelze jej proto odkládat do sběrných nádob na směsný či tříděný odpad (např.
koberce, nábytek a jeho části a další).
2) Objemný odpad lze odevzdat do označených mobilních kontejnerů v rámci mobilního
svozu, pokud bude vyhlášen, a to na předem určených přechodných stanovištích. Informace
o mobilním svozu zveřejňuje obec na úřední desce, informačních tabulích, v místním
rozhlase a internetových stránkách obce.
3) Pro odložení objemného odpadu je možné využít mobilního kontejneru, který lze za
úhradu objednat u osoby oprávněné k převzetí odpadu.
Čl. 5
Sběr kovového odpadu
1) Kovový odpad není odpadem komunálním.
2) Kovy lze ukládat, do označených mobilních kontejnerů v rámci mobilního svozu, pokud
bude vyhlášen, a to na předem určených přechodných stanovištích, nebo je lze odevzdat při
organizovaném sběru místního Sboru dobrovolných hasičů, případně za dodržení zákonem
stanovených podmínek ve výkupnách odpadu, které jsou oprávněny k jeho likvidaci.
Informace o mobilním svozu, nebo sběru místního Sboru dobrovolných hasičů zveřejňuje
obec na úřední desce, informačních tabulích, v místním rozhlase a internetových stránkách
obce.

Čl. 6
Sankce
Porušení povinnosti při nakládání s biologicky rozložitelným odpadem, stavebním a
demoličním odpadem, objemným a kovovým odpadem bude postihováno podle obecně
závazných právních předpisů¹)

___________________________________________________________________________
¹) např. zákon č.200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů
Čl. 7
Povinnosti fyzických osob

Fyzické osoby jsou povinny ode dne účinnosti vyhlášky biologicky rozložitelný odpad,
stavební a demoliční odpad, objemný a kovový odpad odděleně shromažďovat, třídit a
předávat k využití a odstranění dle výše uvedeného systému.
Čl. 8
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 01.01.2015 .

…………………………
Ing. Josef Lásko
starosta

Vyvěšeno na úřední desce dne: 19.12.2014
Sejmuto z úřední desky dne:

……………………….
Bc. Lenka Bresto
místostarosta

