Městys Chodová Planá
Obecně závazná vyhláška
městyse Chodová Planá
č. 2/2015
o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území městyse
Chodová Planá
Zastupitelstvo městyse Chodová Planá se na svém zasedání dne 29.04. 2015 usnesením č. 14.22
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:
Čl. 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 městyse
Chodová Planá, včetně nakládání se stavebním odpadem1).
Čl. 2
Komunální odpad
1. Komunálním odpadem je dle § 4 odst. 1 písm. b) zákona č. 185/200 Sb., o odpadech a o změně
některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů veškerý odpad vznikající na území městyse při
činnosti fyzických osob a který je uveden jako komunální odpad ve vyhlášce č. 381/2001 Sb., kterou
se stanoví katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu,
dovozu a tranzitu odpadů, s výjimkou odpadů vznikající u právnických osob nebo FO oprávněných
k podnikání.
2. Třídění komunálního odpadu:
Komunální odpad se třídí na:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

biologické odpady rostlinného původu
papír, nápojové kartony papírové
plasty včetně PET lahví a nápojových plastových kartonů
sklo
kovy
nebezpečné odpady
objemný odpad
textilní materiál
směsný komunální odpad

3. Směsným komunálním odpadem se rozumí zbylý komunální odpad po stanoveném vytřídění dle
odst. 1 písm. a), b), c), d), e), f), g) a h).
4. Místem určeným k odkládání komunálního odpadu jsou:
a) sběrné nádoby uvedené v příloze č. 1 této OZV pro jednotlivé složky odpadu
1)

Vyhláška č.381/2001 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)

b) sběrný dvůr a kompostárna městyse Chodová Planá, který je umístěn v areálu společnosti
CHODOVKA a.s., v ul. Pohraniční stráže 474, Chodová Planá.
c) zařízení ke sběru nebo výkupu odpadů
d) odpadkové koše na veřejných prostranstvích
e) zvláštní sběrné nádoby pro odkládání nebezpečného odpadu (mobilní svozy – pouze v době
svozu) a sběrný dvůr v městysi
Čl. 3
Nakládání s tříděným odpadem
1. Fyzické osoby, na které se vztahuje tato vyhláška, ukládají tříděný odpad vzniklý jejich činností
pouze do, pro jejich potřebu, určených a označených, sběrných nádob. Jsou-li sběrné nádoby určeny
(označeny) pouze pro určitý druh komunálního odpadu (využitelné složky KO, objemný odpad)
ukládají do těchto nádob pouze ty odpady, pro které jsou určeny.
2. Fyzickým osobám se zakazuje:
- odkládat směsný komunální odpad do sběrných nádob pro využitelné složky KO
- do odpadkových košů na veřejných prostranstvích odkládat tyto složky KO: objemný
odpad, nebezpečný odpad, využitelné složky KO, bio odpad a dále pak stavební odpad
- shromážděné komunální odpady v nádobách udupávat či zhutňovat
3. Fyzickým osobám se ukládá:
- plnit sběrné nádoby tak, aby je bylo možno uzavřít a odpad z nich při manipulaci
nevypadával
- zajistit pro shromažďování odpadu sběrné nádoby stanoveného typu o dostatečném
objemu
Čl. 4
Shromažďování tříděného odpadu
1. Tříděný odpad je shromažďován do zvláštních sběrných nádob.
2. Zvláštní sběrné nádoby jsou umístěny na stanovištích uvedených v příloze č. 1 této vyhlášky.
3. Zvláštní sběrné nádoby jsou barevně odlišeny a označeny příslušnými nápisy:
a)
b)
c)
d)
e)

papír, barva modrá
nápojové kartony, barva bílá
sklo, barva zelená,
plasty, PET lahve, barva žlutá
oděvy, obuv a textilní materiál-speciální kontejner

4. Do zvláštních sběrných nádob je zakázáno ukládat jiné složky KO, než pro které jsou určeny.
5. Tříděný odpad lze odevzdávat prostřednictvím míst zřízených v systému městyse uvedených v čl. 2
odst. 4. této OZV.
Čl. 5
Sběr a svoz nebezpečných složek komunálního odpadu
1. Sběr a svoz nebezpečných složek komunálního odpadů2) je zajišťován dvakrát ročně (mobilním
svozem) jejich odebíráním na předem vyhlášených přechodných stanovištích přímo do zvláštních
sběrných nádob k tomuto sběru určených. Informace o sběru jsou zveřejňovány na úřední desce úřadu
městyse, výlepových plochách městyse, na webových stránkách městyse a v místním občasníku
Regent.

Vyhláška č.381/2001 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)
2)

2. Shromažďování nebezpečných složek komunálního odpadu podléhá požadavkům v čl. 4 odst. 4
3. Nebezpečný odpad lze také odevzdávat prostřednictvím míst zřízených v systému obce uvedených
v čl. 2 odst. 4. této OZV.
Čl. 6
Sběr a svoz objemného odpadu
1. Objemný odpad je takový odpad, který vzhledem ke svým rozměrům nemůže být umístěn do
sběrných nádob (např. koberce, linolea, matrace, dveře, sanitární technika, nábytek).
2. Sběr a svoz objemného odpadu je zajišťován dvakrát ročně (mobilním svozem) jejich odebíráním na
předem vyhlášených přechodných stanovištích přímo do zvláštních sběrných nádob k tomuto sběru
určených. Informace o sběru jsou zveřejňovány na úřední desce úřadu městyse, výlepových plochách
městyse a v místním občasníku.
3. . Shromažďování objemného odpadu podléhá požadavkům v čl. 4 odst. 4
4. Objemný odpad lze také odevzdávat prostřednictvím míst zřízených v systému obce uvedených v čl.
2 odst. 4. této OZV.
Čl. 7
Shromažďování směsného odpadu
1. Směsný odpad se shromažďuje do sběrných nádob. Pro účely této vyhlášky sběrnými nádobami
jsou:
a)
typizované sběrné nádoby např. (popelnice, kontejnery, igelitové pytle) určené ke
shromažďování směsného komunálního odpadu,
b)
odpadkové koše, které jsou umístěny na veřejných prostranstvích v obci, sloužící pro odkládání
drobného směsného komunálního odpadu.
2. Stanoviště sběrných nádob je místo, kde jsou sběrné nádoby trvale nebo přechodně umístěny za
účelem odstranění směsného odpadu oprávněnou osobou. Stanoviště sběrných nádob jsou individuální
nebo společná pro více uživatelů.
Čl. 8
Nakládání se stavebním odpadem
1. Stavební odpad je stavební a demoliční odpad. Stavební odpad není odpadem komunálním.
2. Stavební odpad lze použít, předat či zlikvidovat zákonem stanoveným způsobem.
3. Pro odložení stavebního odpadu je možné objednat kontejner (u oprávněné osoby), který bude
přistaven a odvezen za úplatu.
Čl. 9
Biologicky rozložitelné odpady
1. Pro účel této vyhlášky se jedná o odpad biologického původu: např. tráva, listí, větve a biologicky
rozložitelné zbytky ze zahrad.
2. Fyzické osoby produkující biologicky rozložitelný odpady ho mohou samy využít, např.
kompostováním na vlastním pozemku nebo jej mohou bezplatně odložit v provozní době do
kompostárny, která je umístěna v areálu společnosti CHODOVKA a.s., v ul. Pohraniční stráže 474,
Chodová Planá.

3. Každá fyzická osoba (má nárok na bezplatné odložení bio odpadu v kompostárně, která je umístěna
v areálu společnosti CHODOVKA a.s., v ul. Pohraniční stráže 474, Chodová Planá.

Čl. 10
Kovové odpady
1. Pro účel této vyhlášky se jedná o kovový odpad: např. nápojové plechovky, plechovky od potravin,
nádoby od kosmetiky, víčka, hliníkové a železné předměty, drobné kovové předměty, ostatní kovové
obaly a odpady.
2. Fyzické osoby produkující kovový odpad jej mohou bezplatně odložit v provozní době do
provozovny sběrného dvora městyse Chodová Planá, který je umístěn v areálu společnosti
CHODOVKA a.s., v ul. Pohraniční stráže 474, Chodová Planá nebo využít zařízení ke sběru nebo
výkupu kovových odpadů.
3. Každá fyzická osoba má nárok na bezplatné odložení kovového odpadu v provozovně sběrného
dvora, který je umístěna v areálu společnosti CHODOVKA a.s., v ul. Pohraniční stráže 474, Chodová
Planá.
Čl. 11
Pokuty a sankce
Porušení této vyhlášky se postihuje podle zvláštních právních předpisů.
Čl. 12
Závěrečná ustanovení
Nabytím účinnosti této vyhlášky se zrušuje Obecně závazná vyhláška městyse
č.1/2006 O stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů.
Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyhlášení na úřední desce městyse Chodová
Planá.

...................................
Ctirad Hirš
místostarosta

..........................................
Zdeňka Štěchová
starosta

Vyvěšeno na úřední desce úřadu městyse dne: 06. 05. 2015
Sejmuto z úřední desky úřadu městyse dne: 22. 05. 2015
Zveřejnění vyhlášky bylo shodně provedeno způsobem umožňujícím dálkový přístup.

