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OBEC č!unek
Zastu pitelstvo obce Člunek
Obecně závazná vyhláška obce é.212021
o stanovení obecního systému odpadového hospodářství

Zastupitelstvo obce Člunek se na svém zasedání dne 24. 11. 2021 usnesením č. 91212021 usneslo vydat na základě § 59 odst. 4 zákona č. 54112020 Sb., o odpadech, (dále
jen,,zákon o odpadech"), a v souladu s § lO písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č,
12812000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějšíchpředpisů, tuto obecně
závaznou vyhlášku (dále jen ,,vyhláška"):

čl. t
úvodníustanovení
1) Tato vyhláška stanovuje obecní systém odpadového hospodářství na územíobce
člunek.

2) Každý 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

vyhláškou1.

3) V okamžiku, kdy osoba zapqená do obecního systému odložímovitou věó nebo odpad,
s výjimkou výrobků s ukončenou životností,na místě obcí k tomuto účeluurčeném,stává
se o-bec vlasiníkem této movité věci nebo odpadu2.

4) Stanoviště sběrných nádob je místo, kde jsou sběrné nádoby trvale nebo přechodně
umístěny za účelemdalšíhonakládání se směsným komunálním odpadem. Stanoviště
sběrných nádob jsou individuální nebo společná pro více uživatelů.
él. z
Oddělené soustřed'ování komunálního odpad u
1) Osoby předávající komunální odpad na místa určená obcíjsou povinny odděleně
soustřed'ovat násled ujícísložky:

a) Biologické odpady rostlinného původu,
b) Papí1
c) Plasty včetně PET lahví,
d) SkIo,
e) Kovy,
t § 61 zékonao odpadech
z § 60 zákonao odpadech

f) Nebezpečné odpady,
g) Objemný odpad,
h) Jedlé oleje a tuky,
i) Směsný komunální odpad

2) Směsným komunálním odpadem se rozumí zbylý komunální odpad po stanoveném
vytřídění podle odstavce 1 písm. a), b), c), d), e), 0, g), h).
3) Objemný odpad je takový odpad, kteqý vzhledem ke svým rozměrům nemůžebýt
umístěn do sběrných nádob.

čl. s

Soustřed'ování papíru, plastů, skla, kovů, biologického odpadu rostlinného původu,
jedlých olejů a tuků, textilu
1) Papí1 plasty, sklo, kovy, biologické odpady rostlinného původu, jedlé oleje a tuky se

soustřed'ují do zvláštních sběrných nádob, ktenýmijsou:
pytle, popel n ice, sběrné n ádoby, kontejnery, velkoobje mové ko ntejnery
2) Zvláštnísběrné nádoby jsou umístěny na těchto stanovištích:

a) Sběrné nádoby na papí1 plasty, sklo, jedlé tuky a oleje jsou umístěny
v obci Člunek pó. 23t40, u budovy občanskévybavenosti čp. 60
v obci Lomy pč,84212 u budovy občanskévybavenosti pč. 100
v obci Kunějov pč.1479120 u vodní plochy pč. 308

-

b) Sběrné nádoby na směsný komunální odpad pro chataře a chalupáře jsou umístěny
na Kunějovském Dvoře pč. 46612 na křižovatce u Velkého klikovského rybníka.

c) Velkoobjemový kontejner na biologické odpady rostlinného původu je umístén na pč.
89Ot2 u hřbitova v Člunku.
d) Velkoobjemový kontejner na směsný odpad, sběrná nádoba na kovy jsou umístěny na
sběrném dvoře v Člunku pč. 5/1, tamtéžje možno odložit také objemný odpad (koberce,

matrace, nábytek...).

3) Zvláštní sběrné nádoby jsou barevně odlišeny a označeny příslušnými nápisy:

a) Biologické odpady rostlinného původu, velkoobjemový kontejner s nápisem B|OODPAD
b) Papír, barva modrá,
c) Plasty, PET lahve, barua žlutá,
d) Sklo, barva zelená,
e) Kovy, velkoobjemovy kontejner s nápisem KOVY,
f) Jedlé oleje a tuky, barua hnědá.

4) Do zvláštních sběrných nádob je zakázáno ukládat jiné složky komunálních odpadů,
než pro které jsou určeny,
5) Zvláštní sběrné nádoby je povinnost plnit tak, aby je bylo možno uzavřít a odpad z nich
při manipulaci nevypadával. Pokud to umožňuje povaha odpadu, je nutno objem odpadu
před jeho odloženímdo sběrné nádoby minimalizovat.

6) Papí1 plasty, sklo, kovy lze také odevzdávat ve sběrném dvoře, ktený je umístěn
v Clunku pč. 5/1.

ěl. +
Svoz nebezpečných složek komunálního odpadu
1) Svoz nebezpečných složek komunálního odpadu je zajišťován minimálně dvakrát ročně
jejich odebíráním na předem vyhlášených přechodných stanovištích přímo do zvláštních
sběrných nádob k tomuto sběru určených. lnformace o svozu jsou zveřejňovány na úřední
desce obecního úřadu, výlepových plochách, v místnímtisku, v místním rozhlase, na

internetu.

2) Soustřed'ování nebezpečných složek komunálního odpadu podléhá požadavkům
stanoveným v čl, 3 odst. 4 a 5,

ěl. s
Svoz objemného odpadu
Svoz objemného odpadu je zajišťován dvakrát ročně jeho odebíráním na předem
vyhlášených přechodných stanovištích. !nformace o svozu jsou zveřejňovány na úřední
desce obecního úřadu, výlepových plochách, místním tisku, v místnímrozhlase, na
1)

internetu,

2) Objemný odpad lze také odevzdávat ve sběrném dvoře, ktený je umístěn v Člunku pč.
5l1.
3) Soustřed'ování objemného odpadu podléhá požadavkůmstanoveným v čl,3 odst. 4 a 5.

čl. s

Soustřed'ování směsného komunálního odpadu
1) Směsný komunální odpad se odkládá do sběrných nádob. Pro účelytéto vyhlášky se

sběrnými nádobami rozumějí:

a) popelnice
b) kontejnery na Kunějovském Dvoře pč, 46612, na rozcestí u Velkého klikovského rybníka
c) vlastníci rekreačníchnemovitostí např. u Kačležskéhorybníka mohou komunální odpad
shromažd'ovat prostřednictvím typizovaných zakoupených na obecním úřadě, v den svozu
je dopraví na sběrné místo na obecní váze v Kunějově pč, 1479111
d) velkoobjemový kontejner na sběrném dvoře v Člunku pč. 5/1
e) odpadkové koše, které jsou umístěny na veřejných prostranstvích v obci, sloužícípro
odkládání drobného směsného komunálního odpadu.
2) Soustřed'ování směsného komunálního odpadu podléhá požadavkůmstanoveným
v čl. 3 odst.4 a 5.

é1.1

Nakládání s komunálním odpadem vznikajícímna územíobce při činnosti
právnických a podnikajících fyzických osob
1) Právnické a podnikajícítyzické osoby zapojené do obecního systému na základě
smlouvy s obcí komunální odpad dle čl. 2 odst. 1 písm, - papír, plasty, sklo, kovy předávají
na sběrném dvoře v Člunku pč. 5/1 nebo do sběrných nádob v obci k tomu určených, viz čl.
3 této vyhlášky.
2) Výše úhrady za zapojení do obecního systému se stanoví dle ceníku schváleného
Zastupitelstvem obce Člunek, ktený je k dispoziciv kanceláři Obecního úřadu Člunek.

3) Úhrada se vybírá jednorázově a to v hotovosti nebo převodem na účet.

čl, g

závěrečná ustanovení
1) Nabytím účinnostitéto vyhlqšky se rušíobecné závazná vyhláška obce ó,2l2O01,

obecně závazná vyhIáška obce Clunek o nakládání s komunálním a stavebním odpadem,
2) Tato vyhláška nabývá účinnostidnem 1, 1.2022
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Mgr. Simona Palová, místostarostka
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