OBEC SIŘEJOVICE

Obecně závazná vyhláška č. 1/2015
o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem
na území obce Siřejovice
Zastupitelstvo obce Siřejovice se na svém zasedání konaném dne 17.8.2015, usneslo vydat na
základě § 17 odst. 2 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů
(dále jen zákon o odpadech) a v souladu s § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen
„vyhláška“):
Článek 1
Základní ustanovení
Tato obecně závazná vyhláška stanovuje systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území obce Siřejovice (dále jen
"obec").
Systém nakládání s komunálním odpadem je závazný pro:
 nepodnikající fyzické osoby, kterým vzniká na území obce Siřejovice komunální odpad
 původce, kteří produkují odpad podobný komunálnímu a kteří na základě smlouvy s obcí
Siřejovice, využívají systém nakládání s komunálním odpadem (podnikatelské subjekty)
Článek 2
Základní pojmy
Odpad - je každá movitá věc, které se osoba zbavuje nebo má úmysl nebo povinnost se jí zbavit.
Nebezpečný odpad - je odpad uvedený v seznamu nebezpečných odpadů uvedeném v
prováděcím právním předpise a jakýkoliv jiný odpad vykazující jednu nebo více nebezpečných
vlastností uvedených v příloze č. 2 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech.
Jedná se například o suché nebo jiné baterie, zbytky barev a rozpouštědel a jejich obaly, televizní
obrazovky, zářivky, ledničky, zbytky spotřební chemie a fotochemie, léčiva a lékovky, odpad z
drobných oprav osobních automobilů, jako jsou papírové filtry nasycené oleji, olejové filtry,
azbestové obložení, odpadní oleje pro spalovací motory a převodovky, odpadní akumulátorová
kyselina, olověné akumulátory a textilní materiál znečištěný škodlivinami. Tyto nebezpečné
odpady lze ukládat jen na místech k tomu určených, a v termínech stanovených obcí.
Komunální odpad - veškerý odpad vznikající na území obce při činnosti fyzických osob a který
je uveden jako komunální odpad v prováděcím právním předpise, s výjimkou odpadů vznikajících
u právnických osob nebo fyzických osob oprávněných k podnikání.

Biologicky rozložitelný odpad – jedná se o materiál rostlinného původu, zejména z domácností,
údržby zahrad a jiných ploch pokrytých vegetací (tráva, větve, listí).
Objemný odpad – složka komunálního odpadu, která pro velké rozměry nebo hmotnost nemůže
být odkládána do sběrných nádob na směsný komunální odpad (např. starý nábytek, koberce atd.)
Nakládání s odpady - jejich shromažďování, soustřeďování, sběr, výkup, třídění, přeprava a
doprava, skladování, úprava, využívání a odstraňování.
Původce odpadů – právnická osoba, při jejíž činnosti vznikají odpady nebo fyzická osoba
oprávněná k podnikání, při jejíž podnikatelské činnosti vznikají odpady. Pro komunální odpady
vznikající na území obce, které mají původ v činnosti fyzických osob, na něž se nevztahují
povinnosti původce, se za původce odpadů považuje obec. Obec se stává původcem komunálních
odpadů v okamžiku, kdy fyzická osoba odpady odloží na místě k tomu určeném.
Článek 3
Třídění komunálního odpadu
 Komunální odpad se v systému nakládání s komunálním odpadem třídí na tyto složky:
a) papír
b) plasty a nápojové kartony
c) sklo
d) kovy
e) biologicky rozložitelný odpad
f) nebezpečný odpad
g) objemný odpad
h) směsný komunální odpad
Článek 4
Sběrné nádoby a místa určená k odkládání odpadů
1. Obec organizuje separovaný sběr využitelných složek komunálního odpadu (sklo, papír,
plast, nápojové kartony). Nádoby na separovaný odpad jsou umístěny na pozemku parc.č.
498/12 (lokalita „ve svahu“) a na pozemku parc.č. 498/10 (u „Brambůrkárny“).
2. Jednotlivé složky komunálního odpadu se odkládají:
a. papír – zvláštní sběrné nádoby (kontejnery o objemu 1100 l MODRÉ barvy)
b. plasty a nápojové kartony – zvláštní sběrné nádoby (kontejnery o objemu 1100 l
ŽLUTÉ barvy)
c. sklo – zvláštní sběrné nádoby (kontejnery o objemu 1100 l ZELENÉ barvy)
d. kovy – zvláštní sběrná nádoba umístěná ve dvoře obecního úřadu (pozemek parc.č.
24/2 – za obecním úřadem). Odpad je možno odložit v době:
1) středa 16,00 – 18,00 hod.
2) sobota 9,00 – 11,00 hod.
e. biologicky rozložitelný odpad
1. v období od dubna do listopadu příslušného roku do velkoobjemového
kontejneru u hřbitova (pozemek parc.č. 322/3)

2. biologicky rozložitelný odpad z údržby fotbalového hřiště je dočasně
shromažďován na pozemku parc.č. 282/22 a vždy 1x měsíčně odvážen
f. nebezpečný odpad – se předává 2x ročně pověřené osobě na místech a v termínech
stanovených obcí oznámením obecního úřadu
g. objemný odpad – do velkoobjemového kontejneru umístěného na pozemku parc.č.
24/2 (za obecním úřadem). Odpad je možno odložit v době:
1) středa 16,00 – 18,00 hod.
2) sobota 9,00 – 11,00 hod.
h. směsný komunální odpad – do typizovaných sběrných nádob, které náleží k
příslušnému objektu (zpravidla nádoby o objemu 110 litrů)
Článek 5
Nakládání se stavebním odpadem
Zavedený systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů vznikajících na území obce Siřejovice se nevztahuje na odpady stavební a odpady
z demolice budov. Tento odpad nelze ukládat do velkoobjemového kontejneru a ani do nádob
určených pro zbytkový (komunální) odpad. Likvidaci stavebního a demoličního odpadu si osoba,
provádějící činnost, při které tento odpad vznikl, zajišťuje sama na svoje náklady, v souladu se
zákonem.
Článek 6
Zrušovací ustanovení
Zrušuje se obecně závazná vyhláška č. 1/2009 o stanovení systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním
odpadem na území obce Siřejovice, ze dne 1.1.2010.
Článek 7
Účinnost
Tato obecně závazná vyhláška obce nabývá účinnosti patnáctým dnem po vyhlášení a byla
schválena na veřejném zasedání zastupitelstva obce Siřejovice dne 17.8.2015 pod číslem usnesení
43.
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