oBEc Bratřínov
obec ně záv azná vyh áš ka
I

é,.112018
o stanovenÍ systému shromažd'ování, sběru, přepravy, třídění, využíváni
a odstraňování komunálních odpadů a nakládánÍ se stavebním odpadem na

územíobce BratřÍnov

Zastupitelstvo obce Bratřínov se na svém zasedánÍ dne 28.2.2018 usnesením č. 37 bod 6
usneslo vydat na základě $ 17 odst. 2 zákona č' 185/2001 Sb., o odpadech a o změně
někteých dalšíchzákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,zákon o odpadech"), a
v souladu s $ 10 písm. d) a $ 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 12812000 sb', o obcích (obecní
zřízení\, ve znění pozdějších předpisŮ (dále jen ,,zákon o obcích"), tuto obecně závaznou
vyhlášku:

Čl. t
Úvodní ustanovení
Tato obecně závazná vyhláška (dále jen ,,vyhláška") stanovuje systém shromaŽd'ování,
sběru, přepravy, třídění, vyuŽívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na
územíobce Bratřínov, včetně nakládání se stavebním odpadem.

čl' z
Třídění komunálního odpadu
1)

Komunální odpad se třídína sloŽky:
a) Bio|ogické odpady,
b) Papír,
c) Plasty včetně PET lahví,
d) Nápojové kaftany
e) Textit
D Sklo,
g) Kovy,
h) JedIý olej a tuk
i) Nebezpečné odpady,
j) objemný odpad,
k) Směsný komunální odpad.

2) Směsným

komunálním odpadem se rozumí zbylý komunální odpad po stanoveném
vytřídění podle odstavce 1 písm' a), b), c), d), e), f), g),h),i)'j).

čl. g

ShromaŽdbvání tříděného odpadu

1) Tříděný odpad

je shromaŽdbván do zvláštních sběrných nádob.

2) Zvláštnísběrné nádoby jsou umístěny na těchto
obchodu potravin.

stanovištích: v centru obce naproti

3)

Zvláštní sběrné nádoby jsou barevně odlišeny a označeny přÍslušnými nápisy:

a) Biologické odpady, barua
b) Papír, barua modrá,

c)
d)

e)

0

g)
h)

4)

hnědá,

Plasty, PET lahve, barva tmavo-zelené a černé,
Nápojové kartony, barva žlutá
Textil, barva bílá,
SkIo, barva zelená,
Kovy, barua stříbrná
Jedlý olej a tuk, barua bíIá

Do zvláštních sběrných nádob je zakázáno ukládat jiné sloŽky komunálních odpadů, neŽ
pro které jsou určeny.

cl.4

Sběr a svoz nebezpečných složek komunálního odpadu

1) Sběr a svoz nebezpečných sloŽek komunálního odpadu je zajišťován minimálně dvakrát
ročně na jaře a na podzim, jejich odebíráním na předem vyhlášených přechodných

stanovištích přírno do zvláštních sběrných nádob k tomuto sběru určených. lnformace
o sběru jsou zveřejňovány na úřední desce obecního úřadu, na internetu na nástěnce
v centru obce.

2) ShromaŽd'ování nebezpečných sloŽek komunálního odpadu podléhá poŽadavkům
stanoveným v čl. 3 odst. 4'

Čl. s
Sběr a svoz obiemného odpadu

1) objemný odpad je takový odpad, ktený vzhledem ke svým rozměrům nemůŽe být
umístěn do sběrných nádob'

objemného odpadu je zajišťován 2x ročně jeho odebíráním na předem
vyhlášených přechodných stanovištích přímo do zvláštních sběrných nádob
(velkoobjemových kontejnerů) k tomuto účeluurčených. lnformace o sběru jsou
zveřejňovány na úřední desce obecního úřadu, na internetu, na nástěnce v centru obce.

2) Sběr a svoz

3)

ShromaŽďování objemného odpadu podléhá poŽadavkům stanoveným v čl. 3 odst' 4.

Čl. e
ShromaŽďování směsného komunálního odpadu

1) Směsný komunální odpad se

a)
b)

shromaŽďuje do sběrných nádob' Pro účelytéto vyhlášky
se sběrnými nádobami rozumějí:
typizované sběrné nádoby popelnice, kontejnery určenéke shromaŽďování směsného
komunálního odpadu,
odpadkové koše, které jsou umístěny na veřejných prostranstvích v obci, slouŽícípro
odkládání drobného směsného komunálního odpadu.

2)

Stanoviště sběrných nádob je místo, kde jsou sběrné nádoby trvale nebo přechodně
umístěny za účelemdalšíhonakládání se směsným komunálním odpadem oprávněnou
osobou' Stanoviště sběrných nádob jsou individuální nebo společná pro více uŽivatelů.
Čl. z
Nakládání se stavebním odpadem

1)

Stavebním odpadem se rozumí stavební a demoličníodpad' Stavební odpad není

2)

Stavební odpad lze pouŽít, předat či odstranit pouze zákonem stanoveným způsobem.

odpadem komunálním.

Čt. s
Závěrečná ustanovení
1)

Nabytím účinnostitéto vyhlášky se zrušuje obecně závazná vyhláška obce
č,. 1l2o15 o stanovení systému shromaŽd'ování, sběru, přepravy, třídění, vyuŽívání a
odstraňování komunálních odpadů vznikajících na územíobce Bratřínov'

2) Tato vyhláška nabývá účinnostipatnáctým dnem po

dnivyhlášení'

Dagmar Holková

Robert Juliš

starostka obce

UHAD BnATRÍNoV
'.'ÉÚtrii Praha - západ
okr.
;:r''.

252 05 Hvozdnice

qá96gg, 8257 77o 477

Vyvěšeno na úřední desce obecního Úřadu dne:
Sejmuto z úřednídesky obecního úřadu dne:

