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oBECN Éznv azNÁ rml raŠxaoBCE VRAŇANY

č.tlzot5
o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, vytlživáni
a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem
na územíobce Vraňany.
Zastupitelstvo obce Vraňany se na svém zasedání dne 4. 3. 2015 usnesením č. 3 usneslo vydat
na základě $ 17 odst. z zákona č. r85/zoor Sb., o odpadech a o změně někteých dalších
zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,zákon o odpadech"), á V souladu s $ lo písm.
d) a $ 84 odst. z písm. h) zákona č. tz8lzooo Sb., o obcích (obecní zÍizeni), ve znění
pozděj šíchpředpisů, fu to obecn é záv aznou vyhlášku :
I.

Úvodní ustanovení
Tato obecné závaznár,yhláška (dále jen ,,vyhláška") stanovuje systém shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívánía odstraňování komunálních odpadů vznikajícíchna území
obce').

n.
Tříděníkomunálního odpadu

r) Komunální odpad se třídí na složky:

a)

Papír

b)

Plasty včetně PET lahú

c)

Sklo

d)

Nápojové kartony

') vyhlaska Mirristerstva životníhoprostředí č. 38r/zoor Sb., kterou se starroú Katalog odpadťr, Seznam
nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účeýťyvozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při
udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů)
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e)

Kovy

0

Biologic\y rozložite]ný odpad rostlinného původu

g)

Nebezpečné odpady

h)

objemný odpad

z) Směsným komunálním odpadem

se rozumí zbylý

komunální odpad po stanoveném

vytřídění podle odst. r) Písm. a), b), c), d), e), 0, g), h).

IIr.

Shromažďování tříděného odpadu

r)

Tříděný odpad uvedený v čl. il. odst. r) písm. a) až e) této vyhlášky, je shromažďován
do zvláštních sběrných nádob.

z)

Umístění zvláštních sběrných nádob je r,yjmenováno v příloze č. r této vyhlášlcy.

3) Zvláštní sběrné nádoby

jsou barevně odlišeny a označeny příslušnými nápisy:

o

Sklo

.

Plasty včetně PET lahví _ žlutá barva

.

Nápojové kartony _ barva oranžová

.

Papír - barva modrá

.

KovY-barvašedá

-

zelená barva

4)

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

5)

Biologicky rozložitelný odpad rostlinného původu se odk]ádá v období od r'.4. do
31.10. kalendářního roku na shromaždbvacích místech, popř.do sběrné nádoby
(kontejner), pro odkládání této složky. (tuto složku komunálního odpadu lze
kompostovat na vlastním nebo užívanémpozemku)
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rv.
Sběr a svoz nebezpečných složek komunálrrího odpadu
1) Sběr a svoz nebezpečných složek komunálního odpadu.) je zajišťován minimá]ně

dvakrát ročně, jejich odebíráním na předem vyhlášených přechodných stanovištích
přímo do zvláštních sběrných nádob k tomuto sběru určených. Informace o sběru jsou
zveřejňovány na úřední desce obecního úřadu, místním rozhlasem a na tradičních
vyvěsných plochách (v Mlčechvostech a Vraňanech-nádraží).

2) Shromaždbvání nebezpečných složek komunálního odpadu podléhá požadavkům

stanoveným v čl. III. odst. 4) této vyhlášky.

v.
Sběr a svoz objemného odpadu

r) objemný odpad je takoý odpad, kteývzhledem ke svýnn rozměrům nemůžebyt
umístěn do běžných sběrných nádob.

z) Sběr a svoz objemného odpadu je zajišťován minimálně dvakrát ročně jeho
odebíráním na předem vyhlášených přechodných stanovištích, přímo do sběrných
nádob k tomuto úče]uurčených. Informace o sběru jsou zveřejňovány na úřednídesce
obecního úřadu, místním rozhlasem a na tradičníchvyvěsných plochách (v
Mlčechvostech a Vraňanech-nádraží)'
3) Shromažďování objemného odpadu podléhá požadavkůmstanoveným v čl' III. odst.
4) této vyhlášlcy.

vI.
Shromažďování směsného komunálrrího odpadu

r) Směsný komunální odpad se shromažduje do sběrných nádob. Pro účelytéto vyhlášky
se sběrnými nádobami rozumějí ýpizované sběrné nádoby (popelnice, kontejnery),
určenéke shromaždbvání směsného komunálního odpadu.

z) Stanoviště sběrných nádob je místo, kde jsou sběrné nádoby trvale nebo přechodně
umístěny za účelemdalšíhonakládání se směsným komunálním odpadem

') vyhláška Ministerstva Životního prostředí č' 381/2oo1 Sb., kterou se stanoví Katalog 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)
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oprá\,něnou osobou. Stanoviště sběrných nádob jsou individuální, nebo spo1ečná pro
úce uživatelů.

je zakázáno
3) Do sběrných nádob určených k odkládání směsného komunálního odpadu
odkládat odpad uvedený v čl. II. odst. r) této vyhlášky, stavební odpad, horký popel a
takor,y materiái,

kteý by mohl způsobit vznícení,nebo samovznícení odpadu,

tekutiny a ztekucené odpady.
je bylo možno řádně
4) Směsnýkomunální odpad se odkládá do sběrných nádob tak, aby
uzavřít a odpad z nich při manipulaci s nimi nevypadával. odpad ve sběrných
nádobách ieza|<ázáno udupávat, zhutňovat, čijiným způsobem redukovatjeho objem.

VII.
Nakládání se stavebním odpadem

r) Stavebním odpadem se rozumí stavební a demoličníodpad. Stavební odpad není
odpadem komunálním.

z) Touto obecně závaznouvyhláškou se neřeší nakládání se stavebním odpadem
vzniklým při stavební činnosti. Likvidaci stavebního odpadu si každý zajišťuje sám na
svůj náklad a ke své tíživ souladu s platnými právními předpisy.

\rIII.

Závérečnáustanovení

r) Touto vyhláškou se rušíobecně závaznávyhláška obce Vraňany č.3/zoor o nakládání
s komunálním odpadem na územíobceVraňany a Mlčechvosty, ze dne 13. 12.2oor.'

z) Tato vyhláška nabývá účinnostit"5. dnem po dni jejího vyhlášení.

Jiřina Fialoťá
místostarostka

Vyvěšeno dne: rr. 3' 2015
Sejmuto dne: 27.3. 2oLs

ffi

starosta

Příloha č. r

obecně závazné ryhláškv obce Vraňany č. t/zor.5 o stanovení systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, vyrržívánía odstraňování
komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na úzetni obce
Vraňany
Seznam míst, kde jsou umístěny sběrné nádoby a shromaždbvací místa určená k odkládání
tříděnéhoodpadu:

Umístěnísběrných nádob a shromažďovacích míst pro tříděný
odpad

č. stanoviště
1

2

3

místnínázev
Vraňany - u Novotných č.p.
25

Vraňany - u Jahodárny

Vraňany - U ubyovny

druh odpadu

počet sběrných nádob

plasty včetně PET lahví

1

plasty včetně PET lahú

1

olastv včetně PET lahví

1

sklo

2

nápo'iové kartonv

1

4

Vraňany - U hospody
"Felix"

plasý včetně PET lahú

1

5

Vraňany - u Tichánků

plasty včetně PET lahví

3

6

Vraňany - U nádraží

plastv včetně PET lahú

1

sklo

1

kovy

1

paplr

shromažďovací místo

BIO

shromažďovací místo

BIO

shromažďovací místo

B

9
9
10

11

t2

obecní úřadVraňany
Vraňany _ Zá|ďadni a
mateřská škola Vraňanv
Vraňany - nádraži
parkoviště u Kovoslužbl
Vraňany v ,,Topůlkách
Mlčechvosty - náves
Mičechvosty - za
autobusovou zastávkou

olastvvčetně PETlahú

4

sklo

I

nátroiové kartonv

1

BIO

shromažďovací místo

