OBEC OMLENICE

Obecně závazná vyhláška č. 4

o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se
stavebním odpadem na území obce Omlenice

Vyvěšeno na úřední desce obecního úřadu dne: 18. 11. 2020
Sejmuto z úřední desky obecního úřadu dne:

Datum účinnosti:

03. 11. 2020

01. 01. 2021

Zastupitelstvo obce Omlenice se na svém zasedání dne 12. 11. 2020 usnesením č. 12/11/20 usneslo
vydat na základě § 17 odst. 2 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších
zákonů, 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:
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Čl. 1
Úvodní ustanovení
Tato obecně závazná vyhláška (dále jen „vyhláška“) stanovuje systém shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území obce
Omlenice, včetně nakládání se stavebním odpadem.1
Čl. 2
Třídění vznikajícího komunálního odpadu
1)

2)

Vznikající komunální odpad se třídí na složky:
a) biologicky rozložitelné odpady rostlinného původu kromě jedlých olejů a tuků,
b) papír,
c) plasty včetně PET lahví,
d) sklo,
e) kovy (železné a neželezné kovy),
f) nebezpečné odpady,
g) objemný odpad,
h) oděv, obuv, textil,
i) jedlé oleje a tuky,
j) směsný komunální odpad.
Směsným komunálním odpadem se rozumí zbylý komunální odpad po stanoveném vytřídění
podle odstavce 1 písm. a), b), c), d), e), f), g), h) a i).
Čl. 3
Shromažďování tříděného odpadu

1)
2)
3)

4)

5)

6)
7)

1

Tříděný odpad uvedený v čl. 2 odst. 1 písm. a), b), c), d), j) a k) je shromažďován do k tomu
určených sběrných nádob barevně odlišených.
Sběrné nádoby jsou umístěny na stanovištích, které jsou vyjmenovaná v příloze č. 1 této
vyhlášky.
Sběrné nádoby jsou barevně odlišeny a označeny příslušnými nápisy
- papír – barva nádoby modrá,
- plasty včetně PET lahví – barva nádoby žlutá,
- sklo – barva nádoby zelená,
- oděv, obuv, textil – barva nádoby bílá
- jedlé oleje a tuky – barva nádoby zelená.
Biologicky rozložitelným odpadem se např. rozumí odpad ze zahrad – posekaná tráva,
pěstitelské odpady, seno, listí, drobné křoviny, spadané ovoce, odpady ze zeleniny, kůra,
ořezané části stromů, drobný odpad ze zpracování dřeva, kuchyňské odpady rostlinného původu
a jiné biologicky rozložitelné odpady rostlinného původu. Mezi biologický odpad řadíme i
biologicky rozložitelný odpad z kuchyní.
Biologicky rozložitelný odpad, uvedený v čl. 2 odst. 1 písm. a) lze odevzdávat po celý rok přímo
do zvláštních sběrných nádob k tomuto účelu určených, které jsou umístěny v části obce
Omlenička na parc. č. 459/2 a 459/19 kú Omlenice. Tuto složku komunálního odpadu lze i nadále
kompostovat na vlastním nebo užívaném pozemku.
Do výše uvedených nádob je zakázáno ukládat jiné složky odpadů, než pro které jsou určeny.
Tříděný odpad uvedený v čl. 2 odst. 1 písm. e) lze odevzdávat ve sběrném místě, které je
umístěno v části obce Omlenička na parc. č. 1311 kú Omlenice.

Vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 93/2016 Sb., o Katalogu odpadů.
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8)
9)

Veškerý tříděný odpad uvedený v čl. 2 odst. 1 písm. b), c), d), e), f), g), h) a i) lze také odevzdávat
ve sběrném dvoře v Kaplici2, se kterým obec spolupracuje.
Upotřebené jedlé oleje a tuky se do určené sběrné nádoby ukládají pouze v pevných obalech
(např. PET lahve).
Čl. 4
Sběr a svoz nebezpečných složek komunálního odpadu

1)

Sběr nebezpečných složek komunálního odpadu je zajišťován ve spolupráci se společností
Technické služby Kaplice, a.s., IČ 63907992, se sídlem Bělidlo 180, 382 41 Kaplice (dále také jen
„TS Kaplice“).
2) Nebezpečné složky komunálního odpadu se odevzdávají v provozovně sběrného dvoru
TS Kaplice, IČZ: CZC00636 umístěné v Omlenické ulici v Kaplici (dále také jen „SD Kaplice“).
3) Shromažďování nebezpečných složek komunálního odpadu podléhá požadavkům stanoveným
v čl. 3 odst. 6.
Čl. 5
Sběr a svoz objemného odpadu
1)
2)

3)
4)

Objemný odpad je takový odpad, který vzhledem ke svým rozměrům nemůže být umístěn
do sběrných nádob (např. koberce, matrace, nábytek, apod.).
Sběr a svoz objemného odpadu je zajišťován dvakrát do roka jeho odebíráním na předem
vyhlášených přechodných stanovištích přímo do zvláštních sběrných nádob k tomuto účelu
určených. Informace o sběru jsou zveřejňovány na úřední desce obecního úřadu, v místním
rozhlase a na internetu.
Objemný odpad lze také odevzdávat ve SD Kaplice.
Shromažďování objemného odpadu podléhá požadavkům stanoveným v čl. 3 odst. 6.
Čl. 6
Shromažďování směsného komunálního odpadu

1)

Směsný komunální odpad se shromažďuje do sběrných nádob. Pro účely této vyhlášky
se sběrnými nádobami rozumějí:
-

2)

typizované sběrné nádoby (popelnice, kontejnery) určené ke shromažďování směsného komunálního
odpadu,

- odpadkové koše, které jsou umístěny na veřejných prostranstvích v obci, sloužící pro
odkládání drobného směsného komunálního odpadu.
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.
Čl. 7
Nakládání se stavebním odpadem

1)
2)

2

Stavebním odpadem se rozumí stavební a demoliční odpad. Stavební odpad není odpadem
komunálním.
Stavební odpad lze použít, předat či odstranit pouze zákonem stanoveným způsobem.

Technické služby Kaplice, a.s., IČ 63907992, se sídlem Bělidlo 180, 382 41 Kaplice, provozovna SD Kaplice
č. CZC00636 umístěná v Omlenické ulici v Kaplici (dále také jen „Technické služby Kaplice“)
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3)

Odvoz a odstranění stavebního odpadu je prováděno na vlastní náklady osoby, které tento
odpad vznikl, a to v souladu s platnými právními předpisy. Recyklovaný stavební odpad je možné
uložit např.:
-

4)

v areálu firmy Milan Ertl, s.r.o., IČ 07659130, se sídlem Samota 962, 382 41 Kaplice, IČZ CZC00483
nebo
v areálu skládky odpadů Bukovsko, 382 91 Malonty – provozovna TS Kaplice, IČZ CZC00504,

a to v souladu s provozním řádem daného zařízení.
Stavební a demoliční odpad lze také odevzdávat ve SD Kaplice, kde je možné dle pokynů obsluhy
v omezeném množství (maximálně 400 kg na číslo popisné na rok) stavební odpad odevzdat
bezplatně.
Čl. 8
Zpětný odběr výrobků

1)
2)
3)
4)

Elektrická a elektronická zařízení, tedy elektrozařízení, podléhají podle § 37k odst. 5 zákona
o odpadech povinnosti zpětného odběru. Nejedná se o komunální odpad.
Elektrozařízení lze v rámci zpětného odběru výrobků odkládat do SD Kaplice.
Pneumatiky podléhají podle § 38a zákona o odpadech povinnosti zpětného odběru. Nejedná se
o komunální odpad.
Vysloužilé pneumatiky lze odevzdat v místech zpětného odběru (vybrané autoopravny,
autoservisy a pneuservisy).
Čl. 9
Závěrečná ustanovení

5)

6)

Nabytím účinnosti této vyhlášky se zrušuje Obecně závazná vyhláška obce č. 4/2019, o stanovení
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
a nakládání se stavebním odpadem na území obce Omlenice
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 01. 01. 2021

………………………………
Petr Drayer
místostarosta
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………………………………
Karel Holub
starosta

Příloha č. 1 – umístění sběrných nádob na odpad – platná od 1. 1. 2021
NÁZEV

POČET KONTEJNERŮ

ČETNOST VÝVOZŮ

Hnízdo č. 1 – Omlenička „u OÚ“ – parc. č. 1110/1 kú Omlenice
-

Plast (1100 l)
Papír (1100 l)
Sklo (1100 l)
Směsný odpad (1100 l)
Oděv, obuv, textil (2500 l)
Jedlé oleje a tuky (240 l)

1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
2 ks
1 ks

každé pondělí
každý sudý čtvrtek
1x4 týdny sudé pondělí
1x14 dní lichý pátek
dle potřeby
dle potřeby

Hnízdo č. 2 – Omlenička „náves u kostela“ – parc. č. 1138/10 kú Omlenice
-

Plast (1100 l)
Papír (1100 l)
Sklo (1100 l)
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2 ks
1 ks
1 ks

každé pondělí
každý sudý čtvrtek
1x4 týdny sudé pondělí

Hnízdo č. 3 – Omlenička „u čp. 78“ – parc. č. 408/15 kú Omlenice
-

Plast (1100 l)
Papír (110 l)
Sklo (1100 l)

1 ks
1 ks
1 ks

každé pondělí
každý sudý čtvrtek
1x4 týdny sudé podnělí

Hnízdo č. 4 – Omlenice „náves“ – parc. č. 609/1 a 1139/6 kú Omlenice
-

Plast (1100 l)
Papír (110 l)
Sklo (1100 l)
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1 ks
1 ks
1 ks

každé pondělí
1x4 týdny sudý čtvrtek
1x8 týdny sudé pondělí

Hnízdo č. 5 – Omlenice „u vlaku“ – parc. č. 658/3 kú Omlenice
-

Plast (1100 l)
Sklo (1100 l)

1 ks
1 ks

1x14 dní sudé pondělí
na zavolání

Hnízdo č. 6 – Blažkov „u nástěnky“ – parc. č. 971/2 kú Stradov u Kaplice
-

Plast (1100 l)
Papír (110 l)
Sklo (1100 l)
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1 ks
1 ks
1 ks

každé pondělí
1x4 týdny sudý čtvrtek
1x8 týdny sudé pondělí

Hnízdo č. 7 – Stradov „u požární nádrže“ – parc. č. 33/2 kú Stradov u Kaplice
-

Plast (1100 l)
Papír (1100 l)
Sklo (1100 l)

1 ks
1 ks
1 ks

každé pondělí
každý sudý čtvrtek
1x8 týdny sudé pondělí

Hnízdo č. 8 – Výnězda „u zvoničky“ “ – parc. č. 1098/1 kú Omlenice
-

Plast (1100 l)
Papír (1100 l)
Sklo (1100 l)
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1 ks
1 ks
1 ks

každé pondělí
1x4 týdny sudý čtvrtek
20.1., 16.3., 11.5., 6.7., 31.8., 26.10., 21.12.

Hnízdo č. 9 – Výnězda „Vracov“ – parc. č. 2024/1 kú Zahrádka u Omlenic
-

Plast (1100 l)
Papír (110 l)
Sklo (1100 l)

1 ks
1 ks
1 ks

každé pondělí
1x4 týdny sudý čtvrtek
1x8 týdny sudé pondělí

Hnízdo č. 10 – Omlenička „u hřbitova“ – parc. č. 371/2 kú Omlenice
-

Směsný komunální odpad (1100 l)
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1 ks

1x14 dní lichý pátek

Hnízdo č. 11 – Omlenička „u ČOV“ – parc. č. 459/2 kú Omlenice
-

Biologický odpad (kromě olejů)
(velkoobjemový)

2 ks

dle potřeby

Sběrné místo – Omlenička, parc. č. 1311 kú Omlenice

Velkoobjemové kontejnery na objemný odpad – 2x ročně – info na úřední desce
-

Omlenice náves
Omlenička náves
Omlenička u OÚ
Výnězda u zvoničky
Výnězda Vracov
Blažkov točna
Stradov u požární nádrže
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Příloha č. 2 - přehled odpadů řešených obecně závaznou vyhláškou
kód odpadu

název odpadu

kategorie

130 208

jiné motorové, převodové a mazací oleje

N

150 101

papírové a lepenkové obaly

O

150 102

plastové obaly

O

160 107

olejové filtry

N

170 107

směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek

O

170 605

stavební materiály obsahující azbest

N

170 802

stavební materiály na bázi sádry

O

170 904

směsné stavební a demoliční odpady

O

200 101

papír a lepenka

O

200 102

sklo

O

200 110

oděvy

O

200 125

jedlý ojel a tuk

O

200 127

barvy, tiskařské barvy, lepidla a pryskyřice

N

200 138

dřevo

O

200 139

plasty, PET

O

200 139

plasty znečištěné škodlivinami

200 140

kovy

200 140

kovy znečištěné škodlivinami

O/N

200 201

biologicky rozložitelný odpad

O

200 301

směsný komunální odpad

O

200 307

objemný odpad

O
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O/N
O

