OBEC Měrovice nad Hanou
Zastupitelstvo obce Měrovice nad Hanou
Obecně závazná vyhláška obce é.112021,
o stanovení obecního systému odpadového hospodářství
Zastupitelstvo obce Měrovice nad Hanou se na svém zasedání dne 8.12.2021 usnesením
č.18/10 usneslo vydat na základě § 59 odst, 4 zákona ó. 54112020 Sb., o odpadech (dále jen
,,zákon
oodpadech"),avsouladus§lOpísm.d)a§84odst.2písm,h)zákonaó. 12812000Sb.,
o obcích (obecní zřizení), ve znění pozdějšíchpředpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku
(dále jen,,vyhláška"):

čl. t
úvodníustanovení
1)

2)

3)

4)

Tato vyhláška stanovuje obecní systém odpadového hospodářství na územíobce Měrovice
nad Hanou
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.

V okamžiku, kdy osoba zapojená do obecního systému odložímovitou věc nebo

odpad,
určeném,
stává
se
k
účelu
na
místě
obcí
tomuto
s výjimkou výrobků s ukončenou životností,
obec vlastníkem této movité věci nebo odpadu2.

Stanoviště sběrných nádob je místo, kde jsou sběrné nádoby trvale nebo přechodně
umístěny za účelemdalšíhonakládání s komunálním odpadem. Stanoviště sběrných nádob
jsou individuální nebo společná pro více uživatelů.
él. z
Oddělené soustřed'ování komunálního odpadu

1) osoby předávající komunální odpad na místa určená obcí jsou povinny odděleně
soustřed'ovat následuj ícísložky:

a) Biologické odpady,
b) Papír,
c) Plasty včetně PET lahví a nápojových kaftonů,
d) Sklo,
e) Kovy,
f) Nebezpečné odpady,
g) Objemný odpad,
h) Jedlé oleje a tuky,
i) Smésný komunální odpad

2) Směsným komunálním odpadem se rozumí zbylý komunální odpad po
vytřídění podle odstavce 1 písm. a), b), c), d), e), í), g), a h).

1§ 61 zákona o odpadech
§ 60 zákona o odpadech

2

stanoveném

3) objemný odpad je takový odpad,

ktený vzhledem ke svým rozměrŮm nemŮŽe být
umístěn do sběrných nádob (např. koberce, matrace, nábytek aj,).

čl. g
Soustřed'ování papíru, plastů, sk!a, kovů, biologického odpadu, nápojových kartonŮ,
jed!ých olejů a tuků

1)
- papír, plasty, sklo, kovy, biologické odpady, jedlé oleje a tuky se soustřed'ují

do

zvláštních sběrných nádob, kteqými jsou sběrné nádoby - popelnice 120 ltr., kontejnery
800ltr.,,t 100ltr., velkoobjemové kontejnery.

2) Zvláštní sběrné nádoPy jsou
a) před budovou

ZŠ-

umístěny na těch!, stanovištích:
sklo, papír, plasty, PET lahve a nápojové kartony, biologické

odpady,
b) U p}odejny Domino (střed obce) - sklo, papír, plasty, PET lahve a nápojové kartony,
jedlé oleje a tuky,
c) Na dvoře OU - kovy, objemný odpad, bioodpad,
o) u oytovky - sklo, papír, plasty, PET lahve a nápojové kartony, biologické odpady,
e) (Ullce k nádraží,)u domu č. 97 - sklo, papír, plasty, PET lahve a nápojové kartony,
fl Za autoservisem ( u domu č. 161) - velkoobjemový kontejner na biologické odpady.
g) V části obce,,H|iník"(u domu é.217| -plasty, papír, bioodpad, sklo
ň) u prodejny smíšenéhozboží(hlavní křižovatka), plasty, papír, sklo

3) Zvláštní sběrné nádoby jsou

,

barevně odlišeny a oznaČeny přísluŠnýminápisy:

a) Biologické odpady, barva hnědá
b) Papír, barua modrá,
c) Plasty, PET lahve, včetně nápojových kaftonů barva žlutá,
d) Sklo, barva zelená,
e) Jedlé oleje a tuky, barva hnědá-popelnice 120 l

4)

Do zvláštních sběrných nádob je zakázáno ukládat jiné složky komunálních odpadŮ, neŽ
pro které jsou určeny.

z nich
při manipulaci nevypadával. Pokud to umožňuje povaha odpadu, je nutno objem odpadu
před jeho odloženímdo sběrné nádoby minimalizovat.

5) Zvláštní sběrné nádoby je povinnost

plnit tak, aby je bylo možno uzavřit a odpad

čl. +
Svoz nebezpečných složek komunálního odpadu

1) Svoz nebezpečných složek komunálního odpadu je zajišťován minimálně dvakrát

roěně

jejich odebíráním na předem vyhlášeném přechodném stanovišti přímo do zvláŠtních
iňcrnýcn nádob k tomuto sběru určených. lnformace o svozu jsou zveřejňovány na
výlepóvých plochách, internetových stránkách obce a prostřednictvím místníhorozhlasu.

2) Soustřed'ování nebezpečných složek komunálního odpadu podléhá poŽadavkŮm
stanoveným v čl. 3 odst. 4 a 5.

čt. s
Soustřed'ování objemného odpadu

1) Soustřed'ování objemného odpadu je zajišťováno jeho odebíráním a ukládáním

na
(velkoobjemový
kontejner)
urČené
stanovišti u obecního úřadu do zvláštní sběrné nádoby
k tomuto účelu.

2)

Soustřed'ování objemného odpadu podléhá požadavkůmstanoveným v čl. 3 odst. 4 a 5.

čl. s
Soustřed'ování směsného komunálního odpadu

1)

Směsný komunální odpad se odkládá do sběrných nádob. Pro účelytéto vyhlášky se
sběrnými nádobami rozumějí:
a) typizované sběrné nádoby (popelnice) o objemu 1 10 ltr.,1 20 ltr, a 240 ltr.
b) kontejner o objemu 1 100 ltr. umístěný u hřbitova (pouze pro odpad ze hřbitova)
c) odpadkové koše, které jsou umístěny na veřejných prostranstvích v obci, sloužícípro
odkládání drobného směsného komunálního odpadu.
2) Soustřeďování směsného komunálního odpadu podléhá požadavkůmstanoveným

vč1.3odst.4a5.

čl. z
Nakládání s komunálním odpadem vznikajícímna územíobce při činnosti právnických
a podnikajícíchfyzických osob
1) Právnické a podnikajícífyzickéosoby zapojené do obecního systému na základě smlouvy
s obcí, předávají komunální odpad uvedený v ěl. 2 odst. 1 písm. i) v den svozu dle
podmínek uvedených v č1.6.
2)

Výše úhrady za zapqení do obecního systému se stanoví dle četnosti svozů, k částce
bude připočteno DPH v příslušnésazbě.

-

3) Úhrada se vybírá za celé období kalendářní rok (1x roóně) ne základě vystavené
faktury, forma úhrady - převodem na účet.

čl. a

NakIádání s movitými věcmiv rámci předcházení vzniku odpadu
1) obec v rámci předcházení vzniku odpadu za účelemjejich opětovného použitínakládá s
movitýmivěcmi- oděvy a textil

-

oděvy a textil lze předávat (ukládat) do kontejneru na textil, ktený je
umístěný na stanovišti u budovy OÚ. Movitá věc musí být předána v takovém stavu, aby

2) Movité věci

bylo možnéjejí opětovné použití.

čl. g
s
Nakládání s výrobky ukončenou životnosti v rámci služby pro výrobce
(zpětný odběr)

1) Obec v rámci smlouvy se společnostíASEKOL nakládá

s

těmito výrobky

s ukončenou životností:

a) drobné elektrozařízení
b) baterie a akumulátory

2)

Výrobky s ukončenou životností uvedené v odst. 1 lze předávat (ukládat) do kontejnerŮ
umístěných,.

a) ve vstupních prostorách OU č,p. 131,

čl. to

1)

Naktádání se stavebním a demoliěním odpadem
Stavebním odpadem a demoličnímodpadem se rozumí odpad vznikajícípři stavebních
a demoličních činnostech nepodnikajících fyzických osob, Stavební a demoliČníodpad
není odpadem komunálním.

2)

Stavební a demoličníodpad lze předávat za úplatu v recyklaěním závodě spoleČnosti
Resta Dakon na adrese Křenovská 1386,752 01 Kojetín.

čl. tt

závěrečná ustanovení
této vyhlášky se zrušuje Obecně závazná vyhláška ó. 112015, o
1)
' Nabytím účinnosti
stan-ovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívánía odstraňování

komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na územíobce Měrovice nad
Hanou.

2)

Tato vyhláška nabývá účinnostidnem 1.1,2022

&- -{

lng. Konvičná Lenka
místostarosta

fu}

Vyvěšeno na úřední desce obecního úřadu dne:
Sejmuto z úřední desky obecního úřadu dne: ,,.

4

.

Bařina Ladislav
starosta

