Obecně závazná vyhláška obce o stanovení

systému shromažďování,

sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a
nakládání se stavebním odpadem
OBEC JIVINA
Zastupitelstvo obce Jivina
Obecně závazná vyhláška
Obce Jivina
č.1/2019,
o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území
obce Jivina

Zastupitelstvo obce Jivina se na zasedání dne 23.4.2019 usnesením č.2/2019 bod č.9
usneslo vydat, v souladu s § 17 odst. 2 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, 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
Tato obecně závazná vyhláška (dále jen "vyhláška") stanovuje systém shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se
stavebním odpadem na území obce Jivina.

Čl. 2
Třídění komunálního odpadu
1) Komunální odpad se třídí na složky:

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

Biologicky rozložitelný odpad rostlinného původu
Jedlé oleje a tuky
Papír
Plasty, včetně PET lahví
Sklo
Kovy
Nebezpečný odpad
Objemný odpad
Směsný komunální odpad

2) Směsným komunálním odpadem se rozumí zbylý komunální
vytřídění podle odstavce 1 písm. a), b), c), d), e), f), g) ah).
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odpad po stanoveném

Čl. 3
Shromažďování tříděného odpadu
1) Tříděný odpad je shromažďován do sběrných nádob k tomu určených (plastové popelnice
a kontejnery, laminátové zvony, atd.)
2) Sběrné nádoby jsou umístěny na těchto stanovištích:
stanoviště č.1: pod restaurací "U Baslů" č.p. 8
stanoviště č.2: "u transformátoru" v horní části obce
stanoviště č.3: místní komunikace .Průhon"
stanoviště č.4: u garáže OÚ č.p. 76 (popelnice na kov)
3) Sběrné nádoby jsou barevně odlišeny a označeny příslušnými nápisy:

Biologicky rozložitelný odpad
Jedlé oleje a tuky
Papír
Plasty, PET lahve
Sklo čiré
f) Sklo barevné
g) Kovy
a)
b)
c)
d)
e)

- barva světle zelená
- barva černá
- barva modrá
- barva žlutá
- barva bílá
- barva zelená
- barva černá

4) Do sběrných nádob je zakázáno ukládat jiné složky komunálních odpadů, než pro které
jsou určeny.

Čl. 4
Sběr a svoz biologicky rozložitelného odpadu
Sběr a svoz biologicky rozložitelného odpadu je celoročně zajišťován pomocí sběrných
nádob trvale přístupných na výše uvedených stanovištích (Čl. 3, odst. 2, stanoviště č.1 až 3).
V případě, že nebude kapacita nádob dostatečná, bude prováděn svoz tohoto odpadu
obecním vozidlem zaměstnanci Obecního úřadu Jivina, členy JSOH obce Jivina, popř. přímo
zastupiteli obce.

ČI.5
Sběr a svoz jedlých olejů a tuků
Sběr jedlých olejů a tuků je zajišťován pomocí černých uzamčených plastových
popelnic, které jsou celoročně přístupné na výše uvedených stanovištích (Čl. 3, odst. 2,
stanoviště č.1 až 3).
Použitý jedlý olej a tuky prosím slévejte do spolehlivě uzavřené, neporušené PET
lahve, kterou vhoďte otvorem do plastové popelnice. Je zakázáno vhazovat jiný odpad, popř.
olej do popelnice jen vylít.
Svoz tohoto odpadu bude prováděn svozovou společností v intervalu 1x měsíčně nebo
operativně, dle aktuálního naplnění nádob.
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ČI.6
Sběr a svoz papíru, plastů, skla
Sběr papíru, plastů a skla je zajišťován pomocí plastových popelnic a laminátových
zvonů, které jsou trvale přístupné na výše uvedených stanovištích (Čl. 3, odst. 2, stanoviště
č.1 až 3).
Svoz tohoto odpadu je zajišťován společností AVE CZ pravidelně 1x za 14 dní.

ČI.7
Sběr a svoz kovového

odpadu

Sběr kovového odpadu je zajišťován pomocí černé plastové popelnice, která je trvale
přístupná na veřejném místě před garážemi OÚ Jivina. Popelnice je označena štítkem a bude
v případě naplnění, popř. minimálně 4x do roka svážena svozovou firmou AVE CZ.

ČI.8
Sběr a svoz nebezpečných

složek komunálního

odpadu

Sběr a svoz nebezpečných složek komunálního odpadu je zajišťován dvakrát ročně
společností AVE CZ jejich odebíráním na předem vyhlášeném přechodném stanovišti (lokalita
"Lomy") a to přímo do zvláštních sběrných nádob k tomuto sběru určených. Informace o sběru
jsou zveřejňovány vyvěšením na úřední desku obce Jivina, vyhlášením, popř. zasláním
informace přes e-mail.
Čl. 9
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, atd.).

2) Sběr a svoz objemného odpadu je zajišťován dvakrát ročně (na jaře a podzim) přistavením
velkoobjemového
klecového
kontejneru
do prostoru
lokality
o probíhajícím sběru jsou zveřejňovány vyvěšením na úřední
vyhlášením, popř. zasláním informace přes e-mail.

"Lomy". Informace
desku obce Jivina,

ČI.10
Shromažďování

směsného

komunálního

odpadu

1) Směsný komunální odpad se shromažďuje do sběrných nádob. Pro účely této vyhlášky se
sběrnými nádobami rozumějí.
a) typizované sběrné nádoby, plastové popelnice o objemu 1101, popř. igelitové pytle,
určené ke shromažďování směsného komunálního odpadu.
b) odpadkové koše, které jsou umístěny na veřejných prostranstvích
slouží pro odkládání drobného směsného komunálního odpadu.

v obci, které

3) Stanoviště sběrných nádob je místo, kde jsou sběrné nádoby trvale nebo přechodně
umístěny za účelem dalšího nakládání se směsným komunálním odpadem oprávněnou
osobou. Stanoviště sběrných nádob jsou individuální nebo společná pro více uživatelů.
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ČI.11
Nakládání se stavebním odpadem
1) Stavebním odpadem se rozumí stavební a demoliční odpad. Stavební odpad není
odpadem komunálním.
2) Stavební odpad lze použít, předat či odstranit pouze zákonem stanoveným způsobem.
3) Pro odložení stavebního odpadu je možné využívat skládku v Hořovicích.
Čl. 12
Závěrečná ustanovení

1) Nabytím účinnosti této vyhlášky se zrušuje Obecně závazná vyhláška obce č.
1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území
obce Jivina.

2) Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 13.5.2019

Vyvěšeno na úřední desce obecního úřadu dne:
Sejmuto z úřední desky obecního úřadu dne:

4

23.4.2019

