OBEC DYNÍN

Obecně závazná vyhláška obce Dynín č. 6/2011 o systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
vznikajících na území obce, včetně systému nakládání se stavebním
odpadem

Zastupitelstvo obce Dynín se na svém zasedání dne 10. 8. 2011 usnesením č. 4 usneslo vydat
podle ustanovení § 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:

ČÁST I.
ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
Čl. 1

Předmět a působnost vyhlášky
(1) Obec Dynín touto obecně závaznou vyhláškou (dále jen „vyhláška“) stanovuje systém
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů,
vznikajících na území obce Dynín, včetně místních částí Lhota a Lhotský Dvůr (dále jen
„obec“).
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ČÁST II.
KOMUNÁLNÍ ODPAD
Čl. 2

Nakládání s komunálním odpadem
(1) Fyzické osoby jsou povinny komunální odpad odděleně třídit, shromažďovat a předávat
k využití a odstranění.
(2) Původci, kteří produkují odpad zařazený podle Katalogu odpadů jako odpad podobný
komunálnímu z činnosti právnických osob a fyzických osob oprávněných k podnikání,
mohou na základě smlouvy s obcí využít systému zavedeného obcí pro nakládání
s komunálním odpadem. Smlouva musí být písemná a musí obsahovat vždy výši sjednané
ceny za tuto službu1.
(3) Komunální odpad se třídí na:
a)
b)
c)
d)
e)

tříděný odpad - papír, nápojové kartony, sklo, PET láhve, železo a kovy,
nebezpečné složky komunálního odpadu,
objemný odpad,
drobná vyřazená elektrická a elektronická zařízení z domácností,
směsný odpad.
Čl. 3

Shromažďování tříděného odpadu
(1) Za tříděný odpad se považuje papír, nápojové kartony, sklo bez rozlišení barvy, PET
lahve, železo a kovy. Tříděný odpad je shromažďován do zvláštních sběrných nádob
(kontejnerů), které jsou po naplnění vyvezeny svozovou firmou.
(2) Zvláštní sběrné nádoby jsou umístěny na následujících veřejných prostranstvích:
a)
b)
c)
d)

1

v Dyníně vedle budovy obecního úřadu – papír, nápojové kartony, sklo, PET lahve 2x,
v Dyníně vedle hasičské zbrojnice – papír, sklo, PET lahve,
ve Lhotě na návsi – sklo, PET lahve,
ve Lhotském Dvoře – papír, sklo, PET lahve.

§ 17 odst. 6 zákona o odpadech
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(3) Zvláštní sběrné nádoby jsou barevně odlišeny a označeny příslušnými nápisy:
a)
b)
c)
d)

modrá barva
oranžová barva
zelená barva
žlutá barva

-

papír
nápojové kartony
sklo bez rozlišení barvy
PET lahve

(4) Kovový odpad lze odkládat do přistaveného kontejneru na návsi u rybníka, a to
minimálně 1x ročně v rámci mobilního svozu.
(5) Informace o mobilním svozu zveřejňuje obec vyhlášením v místním rozhlase, vyvěšením
na úřední desce, potažmo oznámením na webových stránkách obce.

Čl. 4

Sběr a svoz nebezpečných složek komunálního odpadu
(1) Nebezpečné složky komunálního odpadu2 odevzdává každý původce tohoto odpadu ve
sběrném dvoře, který je umístěn v městysi Ševětín, vjezd z ulice Vlkovská.

Čl. 5

Sběr a svoz objemného komunálního odpadu
(1) Objemný komunální odpad je takový odpad, který vzhledem ke svým rozměrům nemůže
být umístěn do sběrných nádob (např. koberce, matrace, nábytek, PVC apod.).
(2) Objemný komunální odpad se shromažďuje ve sběrném dvoře, který je umístěn v městysi
Ševětín, vjezd z ulice Vlkovská.

2

Např. zbytky barev, laků a spotřební chemie, tiskařské barvy, lepidla, pryskyřice, použité motorové,
převodové a mazací oleje, brzdové kapaliny, nemrznoucí kapaliny, rozpouštědla, kyseliny, pesticidy, zářivky,
výbojky, rozpouštědla, olejové filtry, olověné akumulátory, monočlánky, odpadní oleje, materiál znečištěný
škodlivinami, vyřazený elektrický a elektronický odpad, atd.
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Čl. 6

Shromažďování drobných vyřazených elektrických a elektronických
zařízení z domácností,
(1) Pro odkládání drobných vyřazených elektrických a elektronických zařízení z domácností
slouží E-BOX, který je umístěn v přízemním vestibulu budovy Obecního úřadu Dynín
(dále jen „obecní úřad“).
(2) Za drobná vyřazená elektrická a elektronická zařízení z domácností se pro účely této
vyhlášky považují fény, toustovače, holicí strojky, elektronické hračky, fotoaparáty,
vrtačky, myši, klávesnice, kalkulačky, mobilní telefony, baterie apod.
(3) Do E-BOXu nepatří počítače, monitory, lednice, pračky, žárovky, zářivky, autobaterie.

Čl. 7

Shromažďování směsného komunálního odpadu
(1) Směsný odpad je zbylý komunální odpad po stanoveném vytřídění podle ustanovení čl. 2
odst. 3 písm. a), b), c), d).
(2) Směsný odpad se shromažďuje do sběrných nádob, za které se pro účely této vyhlášky
považují:
a) typizované sběrné nádoby – kovové či plastové popelnice nebo igelitové pytle, určené
ke shromažďování směsného komunálního odpadu, které jsou označeny evidenční
známkou.
b) odpadkové koše, které jsou umístěny na veřejných prostranstvích v obci, sloužící pro
odkládání drobného směsného komunálního odpadu.
(3) Popelnice a pytle se umisťují na veřejných prostranstvích co nejblíže u rodinných domů a
bytových domů. Fyzická osoba může rovněž odpad odevzdat ve sběrném dvoře v jeho
provozní době.
(4) Popelnice a pytle se za účelem svozu dočasně umísťují od 19 hodin dne předcházejícího
určenému dnu svozu. Na přední straně popelnice v její horní třetině je vylepena evidenční
známka, která prokazuje připojení se k systému. Známku obdrží fyzické osoby na
obecním úřadě po zaplacení místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
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(5) Popelnice se smí plnit pouze tak, aby je bylo možno uzavřít víkem, pytle tak, aby jejich
obsah nevypadával.
(6) V popelnicích a pytlích nelze shromažďovat složky komunálního odpadu, které jsou
povinny fyzické osoby třídit a předávat odděleně, včetně žhavého popela.
(7) Směsný komunální odpad shromážděný v popelnicích nebo pytlích bude vyvážen
oprávněnou společností v pravidelných intervalech, v den stanovený obecním úřadem.
(8) Drobný komunální odpad související s krátkodobým pobytem osob na veřejných
prostranstvích obce je možno shromažďovat do odpadkových košů. Do těchto nádob je
zakázáno shromaždovat komunální odpad vzniklý při provozu domácnosti.
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ČÁST II.
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
Čl. 8

Závěrečná ustanovení
(1) Dohled nad dodržováním této vyhlášky zajišťuje Obecní úřad Dynín.

Čl. 9

Zrušovací ustanovení
K datu účinnosti této vyhlášky se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 2/2011 o systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
vznikajících na územní obce, včetně systému nakládání se stavebním odpadem, jež nabyla
účinnosti dne 1. 4. 2011.
Čl. 10

Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. 9. 2011.

……………………………….

……………………………….

Jiří Veselý
starosta obce

Ing. Josef Pumpr
místostarosta obce

Vyvěšeno na úřední desce dne:
Sejmuto z úřadní desky dne:
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