v

Obec Cerneves
Obecne závazná vyhláška c. 2/2007

o stanovení systému shromaždování, sberu, prepravy, trídení,
využívání a odstranování komunálních
odpadu a nakládání se
v
stavebním odpadem na území obce Cerneves
Zastupitelstvo obce Cerneves se na svém zasedání dne 3.9.2007 usneslo vydat
na základe § 17 odst. 2 zákona c.185/2001 Sb., o odpadech, ve znení pozdejších
predpisu (dále jen "zákon o odpadech"), a v souladu s § 10 písmo d) a § 84 odst.
2 písmo h) zákona c.128/2000 Sb., o obcích (dále jen "zákon o obcích"), tuto
obecne závaznou vyhlášku:
CI. 1
Úvodní ustanovení
Tato obecne závazná vyhláška (dále jen "vyhláška") stanovuje systém
shromaždování, sberu, prepravy, trídení, využívání a odstranování komunálních
odpadu vznikajících na území obce Cemeves, vcetne nakládání se stavebním
odpadem!).

CI. 2
Trídení komunálního odpadu
1) Komunální odpad se trídí na:

a)
b)
c)
d)

trídený odpad, kterým je papír, sklo, plast, vcetne PET lahví
objemný odpad
nebezpecné složky komunálního odpadu
smesný odpad

2) Smesný komunální odpad je zbylý komunální odpad po stanoveném vytrídení
dle odst. 1 písmoa), b), c).

1)Vyhláška c.38I/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadu, Seznam nebezpecných odpadu a seznamy
odpadu a státu pro úcely vývozu, dovozu a tranzítu odpadu a postup pri udelování souhlasu k vývozu,
dovozu a tranzitu odpadu (Katalog odpadu)

CI. 3
Shromaždování trídeného odpadu
1) Trídený odpad je shromaždován do zvláštních sberných nádob.

2) Zvláštní sberné nádoby jsou v obci umísteny na dvou stanovištích
- u kulturního domu
- na návsi
3) Zvláštní sberné nádoby jsou barevne odlišeny a oznaceny príslušnými
nápisy:
a) papír - barva modrá
b) sklo - barva zelená
c) plasty, PET lahve - barva žlutá
CI. 4
Sber a svoz nebezpecných složek komunálního odpadu
1) Sber a svoz nebezpecných složek komunálního odpadu2) je zajištován
dvakrát rocne jejich odebíráním na predem vyhlášených prechodných
stanovištích prímo do zvláštních sberných nádob k tomuto sberu
urcených. Informace o sberu jsou zverejnovány na úrední desce obecního
úradu, v místním rozhlasu a roznosem letáku do schránek.

CI. 5
Sber a svoz objemného komunálního odpadu

1) Objemný odpad je takový odpad, který vzhledem ke svým rozmerum
nemuže být umísten do sberných nádob.
2) Sber a svoz objemného odpadu je zajištován nepravidelne jeho
odebíráním na predem vyhlášených prechodných stanovištích prímo do
zvláštních sberných nádob k tomuto úcelu urcených. Informace o sberu
jsou zverejnovány na úrední desce obecního úradu, v místním rozhlasu a
roznosem letáku do schránek.

2) Vyhláška c.381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadu, Seznam nebezpecných odpadu a seznamy odpadu
a státu pro úcely vývozu, dovozu a tranzitu odpadu a postup pri udelování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu
odpadu (Katalog odpadu)

CI. 6
Shromaždování smesného komunálního odpadu
1) Smesný odpad se shromažduje do sberných nádob. Pro úcely této
vyhlášky sbernými nádobami jsou:
a) typizované sberné nádoby popelnice o obsahu 110 a 240 litru,
igelitové pytle urcené ke shromaždování smesného komunálního
odpadu. Igelitové pytle lze vyzvednou na obecním úradu v úredních
hodinách.
b) odpadkové koše, které jsou umísteny na verejných prostranstvích
v obci, sloužící pro odkládání drobného smesného komunálního
odpadu.
2) Stanovište sberných nádob je místo, kde jsou sberné nádoby trvale nebo
prechodne umísteny za úcelem odstranení smesného odpadu oprávnenou
osobou. Stanovište sberných nádob jsou individuální nebo spolecná pro
více uživatelu.

CI. 7
Nakládání se stavebním odpadem
1) Stavební odpad je stavební a demolicní odpad. Stavební odpad není
odpadem komunálním.
2) Stavební odpad lze použít, predat ci zlikvidovat zákonem stanoveným
zpusobem.
CI. 8
Záverecná ustanovení
1) Nabytím úcinnosti této vyhlášky se zrušuje obecne závazná vyhláška
obce c. 4/2001 ze dne 10.12.2001
2) Tato obecne závazná vyhláška nabývá úcinnosti patn~ctým dnem po dni
vyhlášení.
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