OBEC Švihov
Zastupitelstvo obce Švihov
Obecně závaznávyhláška obce Švihov č.212021,
o starrovení obecního systému odpadového hospodářství
Zastupitelstvo obce Švihov se na svém zasedání dne 29 .la .202 1 usnese ním taktéžz
29.10.2a21 usneslo vydat na základě § 59 odst, 4 zákona č, 5411202a Sb.. o odpadech (dále
jen ,,zákon o odpadech"), a vsouladu s § 10 písm, d) a § 84 odst.2 písm. h') zákonač,
12812000 Sb., o obcích (obecní zŤízen|), ve znění pozdějšíchpředpisů. futo obecně
záv aznou vyhlášku (dále j en,,vyhláška" ) :

čl. 1
úvodníustanovení

i.)

Tato vyhláška stanovuje obecní systém odpadového hospodářství na územi obce Švihov.

2.) Kažďý 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 věcí zákonem o odpadech a touto vyhláškoul
3.) V okanržiku, kdy osoba zapojená do obecního systému odložímovitou věc nebo odpad,
výjimkou r.ýrobků s ukončenou životností,na místě obcí k tomuto účeluurčeném,stává
obec vlastníkem této movité věci nebo odpadu2.

s
se

4.) Stanoviště sběrných nádob je místo, kde jsou sběrné nádoby trvale nebo přechodně rrmístěny
za účelenidalšího nakládání s komunálnim odpadem. Stanoviště sběrných nádob jsou
individuální nebo společná pro více uživatelů.
č1.2
Oddělené soustřed'ování komunáIního odpadu

předávající komunální odpad na místa určená obcí jsou povinny odděleně
soustřed'ovat následující složky:
1) Osoby

a) Biologické odpady.
b) Papír,
c) Plas§ včetně PET lahví,

d) Sklo,
e) Kovy,
f) Nebezpečné odpady,

g) Objemný odpad,
h) Jedlé oleje a tuky,

i) Směsný kornunální odpad
j) Nápojové kartony

J § 61 zákona o odpadech
2 § 60 zákona o odpadech

2) Směsnýrn komurrálním odpadem se rozunrí ,hy\ý komunální odpad po stanoveném
vl.třídění podle odstavce 1 písm. a), b), c), d), e), í), g), h), i), j),
3) Objemný odpad je takový odpad, ktený vzhledem ke svým rozměrům nemůžebýt
umístěn do sběrných nádob (např. koberce, matrace, nábltek. ... ).

čl. 3
Soustřed'ování papíru, plastů, skla, kovů. biologického odpadu, jedlých olejů a tuků, textilu
1) Papír, plasty, sklo, kovy, biologické odpad,v, jedlé oleje a tuky, textil se soustřed'ují do
zvláštníclr sběrných nádob: papír, plast, biologický odpad - kontejnery 1110L, sklo - zvon
1500L, iedlé tuky, nápojové kartony - nádoba I20L, textil- kovový sběmý kontejner
vyklápěcí.

2) Zvláštní sběrné nádoby jsou umístěny na těchto stanovištích: Sběmé nádoby na sklo,
papír, plast, biologický odpad jsou umístěny: náves obce u zvoničky. Sběrné nádoby na
nápojové kartony, jsou umístěny: nejsou. Sběrné nádoby na jedlé oleje a tuky jsou umístěny
nejsou.

3) htlašrrí'sběrné nádoby jsou barevně odlišeny a omačeny příslušnýrni nápisy:

Biologické odpady, barva hnědý
b) Papír, barva, modrý
c) Plasty, PET lahve, barva žlutý
d) Sklo, barva sběrná nádoba iglú zelená
e) Kovy, nazáklaďě smluvního vňahu s Městem Jesenice
í) Jedlé oleje a tuky, barva hnědá
g) Textil, barva bílá
h) Nápojové kartony barva červená
a)

4) Do zvláštních sběmých nádob je zakázáno ukládat jiné složky komunálních odpadů, než

pro kteréjsouurčeny.
5) Zvláštní sběmé nádoby je povinnost plnit tak. aby je bylo možno uzavřit a odpad z nich
při manipulaci ner,rypadával. Pokud to umožňuje povaha odpadu, je nutno objem odpadu
před jeho odloženímdo sběrné nádoby minimalizovat.
6)

Papíl plasty, sklo. kovy, biologický odpad lzetaké průběžně nazáK|ladě smluvního vztahu

s Městem Jesenice odevzdávat ve sběrném dvoře, který

je umístěn v Jeserrici.

č1.4

Svoz nebezpečných složek komunálního odpadu
1) Svoz nebezpečných složek komunálního odpadu je zajišt'ován dvakrát ročně fitmou
Marius Predensen a.s. provozovna Kralovice jejich odebíráním na pŤedem vyhlášených

přechodných stanovištích přínro do zvláštních sběrných nádob k tomuto
sběru určených. lnformace o svozu jsou zveřejňovény na úřední desce obecního úřadu,
výlepových plochách, na webových stránkách obce,

2) Nebezpečný odpad lze také odevzdávat ve sběrnérn dvoře, který je umístěn v Jesenici,
3) Soustřeďovaní nebezpečných složek komunálního odpadu podléhá požadavkům
stanovených v č1. 3 ods. 4 a 5

čl. 5
Svoz objemného odpadu
4) Svoz objemného odpadu je zajišt'ován jednou ročně jeho odebíránim na předem
vyhlášených přechodných stanovištích přímo do zvláštních sběrných nádob k tomuto účelu
určených. lnťormace o svozu jsou zveřejňovány na úřednídesce obecního úřadu, výlepoých
plocháclr. na webových stránkách obce.
1) Objemný odpad lze také odevzdávat ve sběrném dvoře, který je umístěn v Jesenici.

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

čl. 6
Soustřed'ování směsného komunálního odpadu
1) Směsný komunální odpad se odkládá do sběrných nádob. Pro účelytéto r,yhlášky se
sběmými nádobami rozumějí:
a) popelnice
b) igelitové pytle
c) odpadkové koše, které jsou umístěny na veřejných prostranstvích v obci, sloužícípro
odkládání drobného směsného komunálního odpadu.

2) Soustřed'ování směsného komunálního odpadu podléhá požadavkům stanoveným v č1.3
odst.4 a 5,
č1.7

Nakládání se stavebním a demoličnímodpadem
1) Stavebním odpadem a demoličnímodpadem se rozumí odpad vznlkajícípři stavebních a
demoličníchčinnostech nepodnikajících §zických osob. Stavební a demoličníodpad není
odpadem komunálním.

2) Stavební a demoličníodpad lze předávat do sběrného dvora v Jesenici.

čl. 8
závéreěná ustanovení
1) Naby.tím účinnostitéto vyhlášky se zrušuje obecně závaznávyhláška obce č. 1Zal§ o
stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, vylžívánía odstraňování
komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem).

2)

T ato

vyhláška nabyv á účinnosti dnem I ] .2a22,

M//
Darriel Dostál
místostarosta

ÁL

Milan Procházka
starosta

obec Švihov

Vyvěšeno na úřední desce obecního úřadu dne: 30.10.2021
Sejmuto z irřední desky obecniho úřadu dne: 5.1 .2022
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