OBEC NŽBOR
Zastupitelstvo obce Nižbor
Obecně závazná vyhláška obce Nižbor é.312021,
o stanovení obecního systému odpadového hospodářství

Zastupitelstvo obce Nižbor se na svém zasedání dne 20. prosince 2021 usnesením č.
512021 usneslo vydat na základě § 59 odst. 4 zákona é, 54112020 Sb,, o odpadech (dále jen

,,zákonoodpadech"),avsouladus§lOpísm.d)a§84odst.2písm.h)zákonaé.12812000

Sb,, o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecnézávaznou vyhlášku
(dále jen,,vyhláška"):

čl. t

úvodníustanovení

1)

Tato vyhláška stanovuje obecní systém odpadového hospodářství na územíobce Nižbor.

2)

Každý je povinen odpad nebo movitou věc, které předává do obecního systému, odkládat na
místa určená obcí v souladu s povinnostmi stanovenými pro daný druh, kategorii nebo
materiál odpadu nebo movitých věcízákonem o odpadech a touto vyhláškou1.

3) V

okamžiku, kdy osoba zapojená do obecního systému odložímovitou věc nebo odpad,
výjimkou
výrobků s ukoněenou životností,na místě obcí k tomuto úěelu určeném,stává se
s
obec vlastníkem této movité věci nebo odpadu2.

4)

Stanoviště sběrných nádob je místo, kde jsou sběrné nádoby trvale nebo přechodně
umístěny za účelemdalšíhonakládání se směsným komunálním odpadem. Stanoviště
sběrných nádob jsou individuální nebo spoleěná pro více uživatelů.

čl. z
Oddělené soustředbvání komunáIního odpadu

1) Osoby předávající komunální odpad na místa určená obcí jsou povinny odděleně
soustředbvat následuj ícísložky:

a) Biologické odpady,
b) Papír,
c) Plasty věetně PET lahví a kartonových nápojových obalů
d) Sklo,
e) Kovy,
f) Nebezpeěné odpady,
g) Objemný odpad,
h) Jedlé oleje a tuky,
i) Směsný komunální odpad

í § 61 zákona o odpadech
§ 60 zákona o odpadech
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2)

Směsným komunálním odpadem se rozumí zbylý komunální odpad po stanoveném

3)

objemný odpad je takový odpad, který vzhledem ke svým rozměrŮm nemŮŽe být

vytřídění podle odstavce 1 písm. a), b), c), d), e), f), g), a h)

umístěn do sběrných nádob (např. koberce, matrace, nábytek,.,.).

čl. e

Soustřed'ování papíru, plastů, skta, kovů, biotogického odpadu, jed!ých oleiŮ a tukŮ

1) papír se třídído modrých sběrných nádob,

které jsou umístěny na stanoviŠtíchktomu

urěených.

2)

3)

plasty, PET lahve a kartonové nápojové obaly se třídí.do speciálních žlutých pytlŮ od
svozové společnosti, které si lidé vyzvedávají na OU v Nižboru a odkládají se na
stanovištích k tomu určených,
Sklo se třídí do zelených sběrných nádob, které jsou rozmístěny na stanoviŠtíchk tomu
určených.

4)

5)

Kovy mohou oběané odkládat na určená místa, Drobné kovy je možnéodkládat do

šedých sběrných nádob umístěných na stanovištích k tomu určených.

Biologické odpady rostlinného původu je možnéceloroěně odkládat na vyhrazené

stanoviště.

6) Jedlé oleje a tuky se odkládají do oznaěených nádob, které jsou umístěny na stanoviŠtích
k tomu určených.
7)

Seznam míst urěených k odkládání odpadu je zveřejněn na internetových stránkách
obce, případně je k nahlédnutína OU v Nižboru.

8) Do zvláštních sběrných nádob

pro které jsou určeny.

je zakázáno ukládat jiné složky komunálních odpadŮ, než

je povinnost plnit tak, aby je bylo možno uzavřít a odpad z nich
při manipulaci nevypadával. Pokud to umožňuje povaha odpadu, je nutno objem odpadu
před jeho odloženímdo sběrné nádoby minimalizovat.

9) Zvláštní sběrné nádoby

čl. +
Svoz nebezpečných složek komunálního odpadu

1) Svoz nebezpečných složek komunálního odpadu je zajišťován minimálně dvakrát

ročně
jejich odebíráním na předem vyhlášených přechodných stanovištích přímo do zvláštních
sběrných nádob k tomuto sběru určených. lnformace o svozu jsou zveřejňovány na
úřední desce OLl ruiZnor, výlepových plochách, v místním tisku a v místnímrozhlase.
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2)

Nebezpečnésložky komunálního odpadu je přísně zakázáno odkládat mimo určená
přechodná stanoviště. Na ně je však nebezpečnésložky komunálního odpadu možno
odkládat pouze v určený den a určenou hodinu, kdy se koná svoz tohoto odpadu.

čl. s
Svoz objemného odpadu
1)

Svoz objemného odpadu je zajišťován minimálně dvakrát ročně jejich odebíráním na
předem vyhlášených přechodných stanovištích přímo do zvláštních sběrných nádob
k tomuto sběru určených. lnformace o svozu jsou zveřejňovány na úřednídesce OU
Nižbor, výlepových plochách, v místním tisku, v místnímrozhlase.

Objemný odpad je přísně zakázáno odkládat mimo urěená přechodná stanoviště. Na ně
je však nebezpečné složky komunálního odpadu možno odkládat pouze v určený den a
určenou hodinu, kdy se koná svoz tohoto odpadu.

čl. s
Soustřed'ování směsného komuná!ního odpadu
1)

Směsný komunální odpad se odkládá do sběrných nádob. Pro účelytéto vyhlášky se
sběrnými nádobami rozumějí:
a) popelnicové nádoby

b) igelitové pytle
c,) odpadkové koše, které jsou umístěny na veřejných prostranstvích v obci, sloužícípro
odkládání drobného směsného komunálního odpadu.
2) Soustřed'ování směsného komunálního odpadu podléhá požadavkůmstanoveným

vě1.3odst.8a9.

čl. z

Kom un itní kom postování
1)

2)

Komunitním kompostováním je systém soustřed'ování rostlinných zbytků z údžbyzeleně,
zahrad a domácností z územíobce, jejich úprava a následné zpracování v komunitní
kompostárně na kompost3.

Rostlinné zbytky z údžbyzeleně, zahrad a domácností ovoce a zelenina ze zahrad
a kuchyní, drny se zeminou, rostliny a jejich zbytky neznečištěnéchemickými látkami,
které budou využity v rámci komunitního kompostování, lze celoročně odkládat na
vyhrazené stanoviště.

čl. g

NakIádání se stavebním a demoličnímodpadem

1)
3

Stavebním odpadem a demoličnímodpadem se rozumí odpad vznikajícípři stavebních
a demoličních činnostech nepodnikajících fyzických osob. Stavební a demoliční odpad
není odpadem komunálním.

§ 65 zákona o odpadech

2)

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

čl. g
závěrečná ustanovení

1) Nabytím účinnostitéto vyhlášky se zrušuje Obecně závazná vyhláška obce Nižbor
ě.212014 ze dne 15.12.2014.

2)

Tato vyhláška nabývá účinnostidnem 1.1.2022.

M/ft/,N/
kateřina zusková
starosta

Vyvěšeno na úřední desce obecního úřadu dne: . .,:|,./!..?,?.'.(
Sejmuto z úřednídesky obecního úřadu dne: , ..(..(..ť.!.{:
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