Městys Spálov
ZastupÍtelstvo městyse Spá lova

obecně závazná vyhláška městyse Spálova č,. L|2o2o o
stanovení systému shromaždbvání,sběru, přepravy, třídění,
využívánía odstraňování komunálních odpadů a nakládání
se stavebnÍm odpadem na územíměstyse Spálova.
Zastupitelstvo městyse Spálova se na svém zasedání dne o8.L2.202o usnesením č.
357/t4/2o20 usneslo vydat na základě 5 17 odst. Żzákonać,. L85/2oo]. sb., o odpadech a o
změně některých dalšíchzákonů, Ve znění pozdějšíchpředpisů (dále jen ,,zákon o
odpadech"), a vsouvislosti s $ 10 písm. d) a 5 84 odst. 2 písm. h) zákona č,. t28/2oo0 Sb., o
obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů ( dále jen ,,zákon o obcích"), tuto
obecně závaznou vyh lášku
:

Ó.r
Úvodní ustanovení
Tato obecně závazná vyhláška (dále jen ,,vyhláška") stanovuje systém shromaždbvání, sběru,
přepravy, třídění, využívánía odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území
městyse Spálova, včetně nakládání se stavebním odpadem1.
Čl. z

Třídění komunálního odpadu
1)

Komunálníodpad se třídína složky:

a) biologĺckéodpady rostlinného původu,
b) papír,
c) plasty včetně PET lahví,

d)sklo,
e) kovy,

f)nápojové kartony,
g) nebezpečnéodpady
h) objemný odpad,
i) oděvy a textilnímateriály
j) směsný komunální odpad
k)jedlé oleje a tuky2 .
' vyhláška M i nisterstva životn ího prostřed í č'. 93 l 2OL6, o Kata logu odpad ů
'vyhláška ministerstva životního prostředí č,. 32l/2oL4 Sb., o rozsahu a způsobu zajištěníodděleného
soustředbvánísložek komunálního odpadu - S 2 odst. 7 povinnost od L.!.202O.

2) Směsným komunálním odpadem se rozumízbylý komunálníodpad po stanoveném
vytřídění podle odstavce 1 písm. a), b), c), d), e), f), g), h), i), a k).

čl.s
Shromažďování tříděnéhoodpadu

1) Tříděný odpad je shromaždbván do zvláštníchsběrných nádob, kterými jsou sběrné
nádoby L 550 l, 1800 l,2t5o la 2500 lsdolním výsypem, sběrné nádoby 240 la 800 l
s horním výsypem, kontejner na textilnímateriály.
2)Zvláštní sběrné nádoby jsou umístěnéna těchto stanovištích:

a)
b)

c)
d)
e)

f)
B)
h)

Stanoviště u autobusové zastávky v dolním konci, určenépro tyto složky tříděného
odpadu - plasty včetně PET lahví a nápojových kartonů, jedlé oleje a tuky, sklo, papír,
stanoviště u studny (u čp. 227) v dolním konci, určenépro tyto složky tříděného
odpadu - plasty včetně PET lahvía nápojových kartonů, sklo,
stanovĺště na ,,Tomanovsku", určenépro tyto složky tříděného odpadu _ plasty
včetně PET lahvía nápojových kartonů, sklo, papír,
stanoviště u ,,Sokolovny", určenépro tyto složky tříděného odpadu - plasty včetně
PET lahví a nápojových kartonů, jedlé oleje a tuky, sklo, papír, kovy, oděvy a textilní
materiály, biologické od pady rostli n ného původ u,
stanovĺštěu ,,Pekárny", určenépro tyto složky tříděného odpadu - plasty včetně PET
lahví a nápojových kartonů, jedlé oleje a tuky, sklo, papír,
stanoviště u hřbitova, určenépro tyto složky tříděnéhoodpadu _ biologické odpady
rostlinného původu,
stanoviště u bytovek, určenépro tyto složky tříděného odpadu - plast včetně PET
lahví a nápojových kartonů, sklo, papír, biologické odpady rostlinného původu,
stanoviště u čp. L36 na horním konci, určenépro tyto složky tříděného odpadu biologické odpady rostlinného původu.

3) Zvláštnísběrné nádoby jsou barevně odlišeny a označeny příslušnými nápisy:

a)
b)

c)

d)
e)

f)

g)

,,Plasty, PET lahve, nápojové kartony", barva žlutá
,,Papír", barva modrá
,,Sklo směsné", barva zelená
,,Kovové obaly", barva šedá
,,Jedlé oleje a tuky", barva zelená,24ol
,,Biologický odpad", barva hnědá, 800 l
,, oděvy a textilní materiály", barva bílá

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

čl. ł
Sběr a svoz nebezpečných složek komunálního odpadu
L) Sběr a svoz nebezpečných složek komunálního odpadu je zajišťován minimálně dvakrát
ročně (na jaře a na podzim) jejich odebíráním na předem vyhlášených přechodných
stanovištíchpřímo do zvláštních sběrných nádob k tomu to sběru určených. lnformace o
sběru jsou zveřejňovány na webových stránkách městyse, v aplikaci ,,V obraze", výlepových
plochách a v místnímrozhlase.

2) Shromaždbvání nebezpečných složek komunálního odpadu podléhá požadavkům

stanoveným v čl. 3 odst. 4.

3) Nebezpečný odpad lze také odevzdávat ve sběrném dvoře, který je umístěn v Hranicích na

adrese Zborovská 606, 753 0L Hranice.

čl. s
Sběr a svoz objemného odpadu
objemný odpad je takový odpad, který vzhledem ke svým rozměrům nemůže být umístěn
do sběrných nádob (např. koberce, nábytek, matrace aj.).
1)

2) Sběr a svoz objemného odpadu je zajišťován minimálně dvakrát ročně (na jaře a na
podzlm) jeho odebíráním na předem vyhlášených přechodných stanovištích přímo do
zvláštních sběrných nádob k tomuto účeluurčených. lnformace o sběru jsou zveřejňovány na
webových stránkách městyse, v aplikaci ,,V obraze", výlepových plochách a v místním
rozhlase.

3) Shromaždbvání objemného odpadu podléhá požadavkům stanoveným v čl. 3 odst. 4

4) objemný odpad lze také odevzdávat ve sběrném dvoře, který je umístěn v Hranicích na
adrese Zborovská 606, 753 0]. Hranice.

đ.e
Shromažďování směsného komunálního odpadu
L) Směsný komunální odpad se shromaždfuje do sběrných nádob. Pro účelytéto vyhlášky se

sběrnými nádobami rozumějí:
a) popelnice o objemu

L20l a24Ol

b) kontejner o objemu 7 000 l s horním výsypem s místem umístěníu hřbitova
c) odpadkové koše, které jsou umístěny na veřejných prostranstvích v městysi a sloužípro

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.l
Nakládání se stavebním odpadem
1) Stavebním odpadem se rozumí stavební a demoličníodpad. Stavební odpad není
odpadem komunálním.
2)

Stavebníodpad lze použít, předat či odstranit pouze zákonem stanoveným způsobem

3) Pro odložení stavebního odpadu je možnéobjednat kontejner u Úřadu městyse Spálova
nebo přímo u svozové firmy EKOLTES Hranice, a.s., Zborovská 606, 753 0L Hranice, který
bude přistaven a odvezen za úplatu'
čl. g
Závěrečnéustanovení
Tato vyhláška nabývá účinnostidnem L.L.Ż02L
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oldřich Kostka
místostarosta

Vyvěšeno na úřední desce dne: 09.12.2020
Sejmuto z úřednídesky dne: 25.12.2020

Ludmila Sucháčková
starosta

