OBEC VĚŽKY
Obecně závazná vyhláška obce VĚŽKY
č. 1/2015
o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce
VĚŽKY
Zastupitelstvo obce Věžky se na svém zasedání dne 15. 6. 2015 usnesením č. 5/2015 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 obce Věžky, včetně
nakládání se stavebním odpadem.
2) Tato obecně závazná vyhláška v souladu s ust. § 17 odst. 3) zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech
a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, též určuje místa, kam mohou fyzické
a právnické osoby odkládat komunální odpad.
Čl. 2
Třídění komunálního odpadu
1) Komunální odpad se třídí na:
a) tříděný odpad, kterým je papír, nápojové kartony, sklo, plast, včetně PET lahví, oděvy,
b) odpad z údržby zeleně ze zahrad, parků a biologicky rozložitelný komunální odpad,
c) objemný odpad,
d) nebezpečné složky komunálního odpadu,
e) kovový odpad
f) směsný odpad.
2) Směsný odpad je zbylý komunální odpad po stanoveném vytřídění dle odst. 1 písm. a), b), c), d), e).
Čl. 3
Shromažďování tříděného odpadu
1) Tříděný odpad je shromažďován do zvláštních sběrných nádob.
2) Zvláštní sběrné nádoby jsou umístěny:
Věžky – u obchodu ve Věžkách
Vlčí Doly – autobusova točna

3) Zvláštní sběrné nádoby jsou barevně odlišeny a označeny příslušnými nápisy:
a) papír - barva modrá,
b) nápojové kartony - barva oranžové,
c) sklo barevné - barva zelená,
d) sklo bílé - barva bílá,
e) plasty, PET lahve - barva žlutá,
f) oděvy - barva bílá,
g) biologický odpad – označený červený kontejner.
h) Kovový odpad – označený šedý kontejner
4) Pro svoz a sběr plastových odpadů (katalogové číslo 150 102) a papíru a lepenky
(katalogové číslo 200 101) budou jako sběrné prostředky používány žluté PE pytle (pro plastový odpad)
a modré PE pytle (pro papír a lepenku) o objemu 120 litrů. Svoz žlutých a modrých PE pytlů bude
prováděn na základě ročního harmonogramu svozů.
5) Do zvláštních nádob je zakázáno ukládat jiné složky komunálních odpadů, než pro které jsou určeny.
Čl. 4
Sběr a svoz nebezpečných složek komunálního odpadu
Sběr a svoz nebezpečných složek komunálního odpadu je zajišťován čtyřikrát ročně, jejich odebíráním na
předem vyhlášených přechodných stanovištích přímo do zvláštních sběrných nádob k tomuto sběru
určených. Informace o sběru jsou zveřejňovány místním rozhlasem, na úřední desce obecního úřadu,
webových stránkách obce a na letácích dodávaných do domů.
Čl. 5
Sběr a svoz objemného odpadu
1) Objemný odpad je takový odpad, který vzhledem ke svým rozměrům nemůže být umístěn do sběrných
nádob (např. koberce, matrace, nábytek).
2) Sběr a svoz objemného odpadu je zajišťován celoročně jeho uložením do kontejneru , který bude
přistaven na určené místo po objednání objednatele. Odpad je možné ukládat pouze v domluveném čase,
který bude určen ve smlouvě mezi obcí a objednavatelem.. Odvoz odpadu je zajišťován průběžně po
naplnění kontejneru. Odpad nelze ukládat do přeplněného kontejneru, je nutné vyčkat na odvoz
a vyprázdnění kontejneru.

Čl. 6
Shromažďování směsného odpadu
1) Směsný odpad se shromažďuje do sběrných nádob. Pro účely této vyhlášky sběrnými nádobami jsou
a) typizované sběrné nádoby popelnice, určené ke shromažďování směsného komunálního odpadu.
2) Sběrné nádoby jsou poskytnuty uživatelům do domovů.
3) Vyprazdňování sběrných nádob se provádí jedenkrát za 14 dnů.

Čl. 7
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) Odložení stavebního odpadu je možné v recyklační provozovně společnosti RESTA DAKON, která je
umístěna v areálu bývalé cihelny Lutopecny, ve sběrném dvoře v Morkovicích nebo na skládce v obci
Nětčice. Uložení odpadu hradí původce odpadu.
Čl. 8
Sběr biologicky rozložitelného komunálního odpadu ze zahrad a kuchyní
1) Odpad z údržby zeleně ze zahrad a biologicky rozložitelný komunální odpad je možno celoročně ukládat
na komunitní kompostárnu ve Věžkách za čističkou odpadních vod.
Čl. 9
Nakládání s kovovým odpadem
1) Objemný kovový odpad mohou občané uložit do kontejneru ve dvoře č. p.61 a to pouze v pracovní době
obecního úřadu.
2) Drobný kovový odpad mohou občané uložit do sběrné nádoby umístěné celoročně před obchodem ve
Věžkách
Čl. 10
Závěrečná ustanovení
1) Nabytím účinnosti této vyhlášky se zrušuje Obecně závazná vyhláška č.2/2001, o stanovení systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se
stavebním odpadem na území obce Věžky
2) Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1.7.2015.

…………………………….……
Martin Suchý - místostarosta

..……………………………………..
Bc. Aleš Bosák - starosta

Vyvěšeno na úřední desce obecního úřadu dne: 16.6.2015
Sejmuto z úřední desky obecního úřadu dne: 30.6. 2015

