
Obec Bílá Hlína

ZASTUP|TELSTVO OBCE

Obecně závazná vyh láška
obce Bílá Hlína

č. tlaolí.
o obecním systému odpadového hospodářství na území obce Bílá Hlína

Zastupitelstvo obce Bílá Hlína schvaluje a vydává dne 17, 12.zlltusnesením č, 5 v souladu s ust, § 10
písm. d}, § 35 a § 84 odst, 2) písm. h) zákona č. 128/2}aa Sb., o obcích {obecní zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, a s ust. § 59 odst,4) zákona č.541/202a 5b., o odpadech, tuto obecně závaznau
vyhlášku o obecním systému odpadového hospodářství na území obce Bílá Hlína:

ó.r
základní ustanovení

1) Touto obecně závaznou vyhláškou se stanovuje obecní systém odpadového hospodářství na území
obce Bílá Hlína1 (dále jen ,,obec"} a stanovují se povinnosti osob související s předáváním odpadů
do obecního systému odpadového hospodářství,

2\ Touto obecně závaznou vyhláškou se určují místa, kam lze odkládat komunální odpad.

3) Pro účely této obecně závazné vyhlášky se rozumí:
a) směsným odpadem - komunálníodpad, ktený zbyde po vytřídění komunálního odpadu na

složky uvedené v ust, Čl. 2 této obecně závazné vyhlášky,
b) objemným odpadem - komunální odpad, k jehož shromaždbvání nelze zdůvodu jeho

rozměrů, materiálu nebo jeho vlastností (např. nábytek, koberce, atd.) použít běžné sběrné
nádoby,

c) pověřenou osobou - osoba oprávněná podle zákona č, 54L/2020 Sb., o odpadech,
k nakládánís odpady, s níž obec uzavřela smlouvu na sběr, přepravu, využití a odstraňování
komunálních odpadů vznikajících na území obce,

d) sběrnou nádobou - typizovaná nádoba z kovu či plastu nebo plastový pytel označený logem
pověřené osoby, splňující technické parametry, určená k odkládání jednotlivých složek
komunálního odpadu a směsného odpadu, v níž je komunální odpad skladován do doby
sběru a svozu komunálního odpadu.

čt.z
Třídění komunálního odpadu

Osoby předávající komunální odpad do obecního systému odpadového hospodářstvíjsou povinny
třídit a odděleně soustředbvat následující složky komunálního odpadu:

a) papír
b) plasty

1 § 59 odst. 4) zákona č, 547/2020 Sb., o odpadech



c) sklo
d} jedlé oleje a tuky
e} kovy
f) biologicky rozložitelný odpad rostlinného původu
g) objemný odpad
h) nebezpečný odpad,

čt. g

Sběrné nádoby a místa určená k odkládání komunálního odpadu

1} Osoby předávajícíkomunální odpad do obecního systému odpadového hospodářství jsou povinny
vytříděné složky komunálního odpadu a směsný odpad odkládat do sběrných nádob a na místa k
tomu obcí určená:

a) papír - sběrné nádoby modré barvy
b} plasty - sběrné nádoby žluté barvy
c) sklo - sběrné nádoby bílé či zelené barvy
d) jedlé oleje a tuky - sběrná nádoba označená nápisem ,,jedlé oleje a tuky" (nebo nápisem

obdobného významu)
e} kovy * sběrná nádoba označená nápisem ,,kovy" {nebo nápisem obdobného významu)
f) biologícky rozložitelný odpad rostlinného původu - sběrné místo (tuto složku komunálního

odpadu lze kompostovat na vlastním nebo užívaném pozemku}
g} objemný odpad - velkoobjemové kontejnery přistavené na místech a v termínech

stanovených obcí, o nichž obec informuje oznámením obecního úřadu (informace

zveřejněna též na webových stránkách obce)
h) nebezpečný odpad * se předává pověřené osobě na místech a v termínech stanovených

obcí, o nichž obec informuje oznámením obecního úřadu (informace zveřejněna též na

webových stránkách obce)
i} směsný odpad * typizované sběrné nádoby o objemu 1],0 l nebo typizované plastové pytle

označené logem pověřené osoby.
lnformace o umístění sběrných nádob na vytříděné složky komunálního odpadu je uvedena
v Příloze č. 1této obecně závazné vyhlášky,
Obecní úřad informuje o organizačně technických opatřeních souvisejících s odkládáním a svozem
komunálního odpadu způsobem v obciobvyklým,

2) Na území obce jsou rozmístěny na veřejných prostranstvích odpadkové koše, které jsou určeny pro

odkládání drobného směsného odpadu.

3) Osoby předávající komunální odpad do obecního systému odpadového hospodářství jsou povinny
zajistit si na svůj nák|ad sběrné nádoby na směsný odpad a typizované plastové pytle uvedené
v odst. 1} písm, i) tohoto článku a zajistit dostatečný počet těchto sběrných nádob tak, aby
nedocházelo k jejich přeplňování nebo odkládání odpadů mimo sběrné nádoby, Sběrné nádoby
musí být v takovém fyzickém a technickém stavu, aby umožňovaly bezpečné ukltidání komunálních
odpadů a jejich odvoz oprávněnou osobou"

4) Osoby předávající komunální odpad do obecního systému odpadového hospodářství zajistí, aby
v den sběru (svozu) směsného odpadu nejpozději do 06:00 hod. byly sběrné nádoby, popř,
typizované plastové pytle, na tento odpad zpřístupněny pro obsluhu provádějící sběr (svoz)

komunálního odpadu,

5} Sběrné nádoby a místa určená k odkládání komunálního odpadu se užívajítěmito způsoby:
a} sběrné nádoby se užívají pouze k účelu, k němuž jsou určeny, a pouze k odkládání odpadu, pro

nějž jsou určeny,
b) do sběrných nádobje zakázáno ukládat:

- stavebníodpad ajiný podobný odpad,



6}

- horký popel a takový materiál, který by mohl způsobit vznícení nebo samovznícení
odpadu,

- tekutiny a ztekucené odpady (s výjimkou jedlých olejů a tuků ukládaných do sběrných
nádob k tomu určených}.

c) na sběrné místo určené k odkládání biologicky rozložitelného odpadu rost|inného původu se
odpad ukládá v takovém stavu, aby byl, pokud je to možné, minimalizován objem
odevzdávaného odpadu {zjrn. větve musí být nalámány, rozstříhány nebo nadrceny),

d) do sběrných nádob určených k odkládání směsného odpadu je kromě materiálu uvedeného
pod písm. b) dále zakázáno ukládat:

- nebezpečný odpad,
- objemný odpad, pružiny nebo jiný odpad měnícísvůj tvar (zejména větve},

e) odpad se ukládá do sběrných nádob tak, aby je bylo možno řádně uzavřít a odpad z nich při
manipulaci s nimi nevypadával,

f} odpad ve sběrných nádobách je zakázáno udupávat, zhutňovat či jiným způsobem redukovat
jeho objern.

Zakazuje se ukládat do odpadkouých košů rozmístěných na veřejných prostranstvích komunální
odpad vznikajícív domácnosti či z činnosti právnických osob nebo podnikajících fyzických osob,

čl. +
Frekvence sběru {svozu} komunálního odpadu

Sběr (svoz) komunálního odpadu se provádí podle obcí odsouhlaseného harmonogramu.

Sběr (svoz) směsného odpadu zajišťuje pověřená osoba s frekvencí 1x za týden v období L.11. -
30.4. a 1 x za dva týdny v období 1. 5. - 31. 10.

Sběr (svoz} objemného odpadu a nebezpečného odpadu je zajišťován minimálně 2x ročně.

čl. s
závěrečná ustanovení

ZruŠuje se obecně závazná vyhláška obce Bílá Hlína č,3l2OL9 o systému shromaždbvání, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadl vznikajících na úzerní obce Bílá
Hlína, ze dne 11.12.2019.
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4ť, ,//. a//Vyvěšeno na úřednídesce Obecního úřadu Bíld Hlína:
Současné zveřejněno na elektronické úřední desce.
Sejmuto:



Příloha č. 1
obecně závazné vyhlášky obce Bílá Hlína č. LlZOzl o obecním systému odpadového hospodářství na
území obce Bílá Hlína

Seznam míst, kde jsou umístěny sběrné nádoby určené k odkládáníjednotlivých vytříděných složek
komunálního odpadu a sběrné místo k odkládání biologicky rozložitelného ocipadu rostlinného
původu:

Bílá Hlína - u vodojemu - sběrné nádoby na:

a) papír
b) plasty
c) sklo

Bílá Hlína - u č. p. 17 - sběrné nádoby na:

a) papír
b} plasty
c) sklo
d} tetrapaky

Bílá Hlína - r..r obecního úřadu - sběrné nádoby na:

a) kovy
b) jedlé oleje a tuky

§běrné místo k odkládání biologicky rozložitelného odpadu rostlinného původu:
velkoobjemovy kontejner u č, p. 1"7


