
Obecně závazná vyhláška obce č. 212015
o stanovení systému

shromažd'ování, sběru, přepravy, třídění, využívání komunálních odpadů a nakládání se
stavebním odpadem

Zastupitelstvo obce Zastávka se na svém zasedání dne 25. 3. 2015 usneslo vydat na základě ust. § 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 ust. § 10 písmo d) a ust. § 84 odst. 2 písmo h)
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen "zákon o
obcích"), tuto obecně závaznou vyhlášku:

ČI. 1
Úvodní ustanovení

1) Tato obecně závazná vyhláška (dále jen "vyhláška") stanovuje systém shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, vznikajících na území obce
Zastávka, včetně nakládání se stavebním odpadem I .

ČI. 2
Třídění komunálního odpadu

1) Komunální odpad se třídí na:
a) papír
b) sklo bílé
c) sklo barevné
d) plasty včetně PET lahví a nápojových kartonů
e) kovy
f) objemný odpad
g) nebezpečné komunální odpady'
h) biologicky rozložitelný odpad rostlinného původu (odpad ze zahrad a kuchyní)
i)' elektroodpad, odpadní baterie a akumulátory
j) směsný komunální odpad

2) Směsný komunální odpad je zbylý komunální odpad po stanoveném vytřídění podle odst. 1) písmo
a), b), c), d), e), f), g), h) a i). Papír, sklo bílé a barevné a plasty včetně PET lahví a nápojových
kartonů jsou pro účely této vyhlášky nazývány dále jako "tříděný odpad".

ČI. 3
Shromažďování třídčného odpadu

1) Tříděný odpad je shromažďován do zvláštních sběrných nádob.
2) Zvláštní sběrné nádoby jsou umístěny na stanovištích (sběrných hnízdech) v ulicích

a) Čapkova
b) Pod Ploty
c) 1. máje
d) Cukrovarská
e) Havířská
f) ová osada
g) Martinská osada
h) Stará osada
i) Hutní osada
j) Kloboučky
k) Červený vrch

I) Vyhláška Č. 381/2001 Sb., kterou se stanovíKatalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států
pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog
odpadů)



1) Brusy
m) U Školy
n) Kopečky

3) Přílohou této vyhlášky je mapa obce s vyznačením jednotlivých stanovišť.
4) Zvláštní sběrné nádoby jsou barevně odlišeny a označeny příslušnými nápisy:

a) Papír: barva modrá
b) Sklo bílé: barva šedá
c) Sklo barevné: barva zelená
d) Plast včetně PET lahví a nápojových kartonů: barva žlutá

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

ČI. 4
Sběr nebezpečných komunálních odpadů, elektroodpadu, odpadních baterií,

akumulátorů a kovů
1) Nebezpečné komunální odpady, elektroodpad, odpadní baterie a akumulátory včetně zpětně

odebíraných elektrozařízení a kovy se sbírají ve Sběrném středisku odpadů na ulici Havířská,
Zastávka". Kovy lze odevzdat rovněž vareálu firmy Barko, Zastávka, Nádražní 598 a Hulman
Kovošrot, Zastávka, Havířská 114.

ČI. 5
Sběr objemného odpadu

1) Objemný odpad je takový odpad, který vzhledem ke svým rozměrům nemůže být umístěn do
sběrných nádob (např. nábytek, koberce, matrace)

2) Objemný odpad se sbírá ve Sběrném střediska odpadů na ulici Havířská, Zastávka".

ČI. 6
Sběr biologicky rozložitelného odpadu

1) Biologicky rozložitelný komunální odpad I rostlinného původu se shromažďuje do typizovaných
sběrných bionádob (biopopelnic a kontejnerů hnědé barvy umožňujících cirkulaci vzduchu,
případně igelitových pytlů). Biologicky rozložitelný odpad lze též odevzdat do Sběrného střediska
odpadů na ulici Havířská, Zastávka".

ČI. 7
Shromažďování směsného odpadu

1) Směsný odpad se shromažďuje do sběrných nádob. Pro účely této vyhlášky jsou sběrnými
nádobami:
a) typizované sběrné nádoby (popelnice, kontejnery, igelitové pytle) určené ke shromažďování

směsného komunálního odpadu,
b) odpadkové koše, které jsou umístěny na veřejných prostranstvích v obci, sloužící ke

shromažďování směsného komunálního odpadu.
2) Stanoviště sběrných nádob je místo, kde jsou sběrné nádoby trvale nebo přechodně umístěny za

účelem odstranění směsného komunálního odpadu oprávněnou osobou. Stanoviště sběrných nádob
jsou individuální nebo společná pro více uživatelů,

ČI. 8
akládání se stavebním odpadem

1) Stavební odpad není odpadem komunálním.
2) Stavební odpad lze použít, předat či zlikvidovat pouze zákonem stanoveným způsobem.

2) parc. č. 1030 v k.ú.Zastávka



ČI. 9
Závěrečná ustanovení

1) Nabytím účinnosti této vyhlášky se zrušuje obecně závazná vyhláška obce Zastávka č.3/20 13 o
stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění a využívání komunálních odpadů a
nakládání se stavebním odpadem.

2) Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po jejím vyhlášení.
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