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Obecně závazná vyh láška
é.1l201 5

o stanovení systému shromažd'ování, sběru, přepravy, třídění, využíváníkomunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na územíobce Milčice
zastupitelstvo obce Milčice se na svém zasedání dne 2.12.2014 usnesením č. 1a2u4
usneslo vydat na základě § í7 odsí, 2 zákona č.185/2001 Sb., o odpadech a o změně
některých dalších zákonů, ve znění pozdéjšíchpředpisů (dále jen ,,zákon o odpadech"), a
v souladu s § í0 pism. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č.128/2000 sb,, o obcích (obecní
zřízení), ve znění pozdějšíchpředpisů, (dále jen,,zákon o obcích"), tuto obecně závaznou
vyhlášku:

čl. t

úvodníustanovení
Tato obecně záuazná vyhláška (dále jen ,,vyhláška") stanovuje systém shromažd'ování,
sběru, přepravy, třídění, využívánía odsíraňování komunálních odpadů vznikajícíchna
územíobce Milčice, vóetně nakládání se stavebním odpademl).

ěl.z

Třídění komunálního odpadu

'l)

Komunální odpad se třídína:

a)
b)
c)
d)
e)

tříděný odpad, kterým je papír, nápojové kaftony, sklo, plast, včetně PET lahví,
objemný odpad,
nebezpečné složky komunálního odpadu,
směsný odpad,
odpad ze zeleně a dřevní hmoty (bioodpad),

2)

Směsný odpad je zbylý komunální odpad po stanoveném vytřídění dle
odst. í písm. a), b), c), d), e), f).

f)

kovový odpad

čt. g
Shromaždbvání tříděného odpadu

1)
2)

Tříděný odpad je shromažd'ován do zvláštních sběrných nádob.

Zvláštní sběrné nádoby jsou umístěny na veřejném prostranství na pozemku č. par.
119 v k.ú. Milčice u Peček (u školy),

|)

vyhtášku č.38l/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a sezrarny
odpadů a států pro účelyqivozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souh|asu k {vozu,
dovozu a tíanzifu odpadů (Katalog odpadů)
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Zvláštní sběrné nádoby jsou barevně odlišeny a označeny příslušnými nápisy:
papír - barva modrá,
sklo bílé- barva bílá,sklo barevné - barva zelená,
plasty, PET lahve - barva žlutá.
kovový odpad - barva stříbmá s označením nápisem KOVY

čt. l
Sběr a svoz nebezpečných složek komunálního odpadu
Sběr a svoz nebezpečných složek komunálního odpadu2)je zajišťován dvakrát ročně

Ve stanoveném termínu obcí Milčice. Nebezpečnésložky budou odebírány na předem
vyhlášených přechodných stanovištích přímo do zvláštních sběrných nádob k tomuto
sběru určených. |nformace o sběru budou zveřejňovány především na úřední desce

obecního úřadu Milčice a dále dle místních zvyklostí (vyhlášením V místním rozhlase,
na výlepových plochách, apod.).

čl. s

Sběr a svoz objemného odpadu
1)

Objemný odpad je takový odpad, ktený vzhledem ke svým rozměrům nemůžebýt
umístěn do sběrných nádob (např. koberce, matrace, nábytek, apod.).

Sběr a svoz objemného odpadu je zajišťován dvakrát ročně ve stanoveném termínu
obcí Milóice jeho odebíráním na předem vyhlášených přechodných stanovištích přímo
do zvláštních sběrných nádob k tomuto účeluuróených. lníormace o sběru budou
zveřejňovány především na úřední desce obecního úřadu Milčice a dále dle místních
zvyklostí (vyhlášením v místnímrozhlase, na výlepových plochách, apod.).

čl. s

Shromažd'ování směsného odpadu
1)

a)
b)
2)

Směsný odpad se shromažd'uje do sběrných nádob. Pro účelytéto vyhlášky sběrnými
nádobamijsou
typizované sběrné nádoby např. 110l až 11OOl (popelnice, kontejnery, igelitové pytle)
určenéke shromaždbvání směsného komunálního odpadu,
odpadkové koše, které jsou umístěny na veřejných prostranstvích v obci, sloužícípro
odkládání drobného směsného komunálního odpadu.
Stanoviště sběrných nádob je místo, kde jsou sběrné nádoby trvale nebo přechodně
umístěny za účelemodstranění směsného odpadu oprávněnou osobou. Stanoviště
sběrných nádob jsou individuální nebo spoleóná pro více uživatelů.

ěl, z
Nakládání se stavebním odpadem
1)

Stavební odpad
komunálním.

2)
3)

je stavební a demoličníodpad. Stavební odpad není odpadem

Stavební odpad lze použít, předat či zlikvidovat zákonem stanoveným způsobem.
Pro odloženístavebního odpadu ie možnéobjednat obecní kontejner, ktení bude
přistaven a odvezen za úplatu. objednávky přijímá obecní úřad Milčice V úřední hodiny.

2)vyhláška

č,38t/2oo,1 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, seznam nebezpečných odpadů a seznamy
odpadů a států pro účelyVývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělováni souhlasu k VýVozu, dovozu a
tranzitu odpadů (Katalog odpadú)

obecně závazná Vyhláška

č.1/201 5

obec Milčice

Stránka

|3

čl. e

Nakládání s biologicky rozložitelným odpadem
Fyzická osoba je povinna odpady s biologicky rozložitelnou složkou kompostovat pro
vlastní potřebu na vlastním pozemku, nebo uložit do speciální.hnědé nádoby na
biologicky rozložitelný odpad označenénápisem Blo, ktený bude umístěn u
jednotlivých nemovitostí V obci a v daných termínech svážen a předán opráVněné
osobě s nakládáním s biologicky rozložitelným odpadem. Termín svozu je od začátku
dubna až do konce října.

čt, s
Sběr a svoz kovového odpadu

Sběr kovového odpadu je zajišťován celoročně na sběrném místě do speciálně
připravené nádoby dle č1.3, bod 3, písm. d) této obecně závazné vyhlášky. Svoz

kovového odpadu je zajišťován dvakrát ročně ve stanoveném termínu obcí Milčice jeho
odebíráním na předem vyhlášených přechodných stanovištích přímo do zvláštních
sběrných nádob k tomuto účeluurčených. lnformace o sběru budou zveřejňovány
především na úřední desce obecního úřadu Milčice a dále dle místních zvyklostí
(vyhlášením v místnímrozhlase, na Výlepových plochách, apod.),

čl. to

1)

2)

Obecně se zakazuje
Ukládat do sběrných nádob na směsný odpad látky tekuté, stavební odpad, zeminu,
odpad ze zeleně a dřevní hmoty, nebezpečný odpad.
Zhutňovat odpad v nádobách na směsný odpad.

čt. tt
závéíečnáustanovení
1)

Nabytím účinnostitéto vyhlášky

se

zrušuje Obecně závazná vyhláška obce

ó,0112007 s účinnostíze dne ,l.'1.2008, o stanovení systému shromaždbvání, sběru,

přepravy, třídění, využívánía odstraňování komunálních odpadů a nakládání se
stavebním odpadem na územíobce Milčice,
2)

Tato Vyhláška nabývá úóinnosti dnem

1

.3.2015.
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lng. Jakub Douděra

místostarosta

starosta

Vyvěšeno na úřední desce obecního úřadu dne:

|( !. fu(f_

sejmuto z úřední desky obecního úřadu dne:
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