
] OBEC DOLNÍ vlLÍMEČ
Zastupitelstvo obce Dolní Vilímeč

Obecně ávaznáyyhláška
obce Bolní vilímeč

é. gt2a21,

o stanovení obecního systému odpadového hospodářství

Zastupitelstvo obce Dolní Vilímeč se na svém zasedání dne 13.12.2021 usnesením
ó. 13122a21l20 usneslo vydat na ákladě § 59 odst, 4 zákana č. 54112020 Sb,, o, odpadech
(dále jen,zákon oodpadech"), avsouladus§lOpísm. d}a§84odst.2písm. h)zákona
é. 128l?a$0 Sb., o obcích (obecní zřízení}, ve znění pozdějších předpísů (dále jen,,zákon o
obcích"), tuto obecně závaznou vyhlášku:

čl. r
úvodní ustanovení

1) Tato vyhláška stanovuje obecní systém odpadového hospodářství na území obce Dolní
Vilímeč.

2) RaŽdý 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 věcízákonem o odpadech a touto vyhláškou1,

3) V okamžiku, kdy osoba zapqená do obecního systému odloží movitou věc nebo odpad,
s výjimkou výrobků s ukončenou životností, na místě obcí k tomuto účelu určeném, stává se
obec vlastníkem této movité věci nebo odpadu2.

4) Stanoviště eběmých nádob je místo, kde jsou sběrné nádoby trvale nebo přechodně
umístěny za účelem dalšího' nakládání se směsným komunálním . odpadem. Stanoviště
sběmých nádob jsou individuální nebo společná pro více uživatelů.

čt. z
Oddělené soustředbvání komunálního odpadu

1) Komunálníodpad se třídí na složky:

a) Biologické odpady rostlinného původu,
b) Papír,
c) Plasty věetně PET lahví,
d) Sklo,
e) Kovy,
f) Nebezpečné odpady,
g) Objemný odpad,
h) §měsný komunální odpad,
i) Jedlé oleje a tuky
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2) Směsným komuná]ním odpadem se rozumí zbylý komunální odpad po stanoveném
vytříděnípodle odstavce 1 písm. a), b), c), d), e), f), g) a i).

čl. g
Shromažďování tříděného odpadu

1) Tříděný odpad je shromažd'ován do zv]áštních sběrných nádob, ktenými jsou nádoby o
velikosti 1100 l ,240l , 120l a velkoobjemový kontejner.

2) Zvláštni sběrné nádoby jsou umístěny na těchto stanovištích: Sběrné nádoby na kov,
papír, sklo číré, jedlé oleje a tuky, sklo směsné, plast a nápojový kaňon a velkoobjemový
kontejner na biologický odpad rostlinného původu - stanoviště u hasičské zbrojnice. Sběrné
nádoby na plast a nápojový karton, papír, sklo čiré, sklo směsné a kov jsou umístěny na
stanovišti proti autobusové čekárně.

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

a) Biologické odpady rostlinného původu, barva hnědá.
b) Papír, barva modrá,
c) Plasty, PET lahve, barva žlutá,
d} Sklo čiré-barva zelená bílé víko, sklo směsné-barva zelená víko zelené,
e) Kovy, barva černá s nápisem kovy,
D Jedlé oleje a tuky, barva černá s nápisem jedlé oleje a tuky,

4) Do zvláštních sběmých nádob je zakázáno ukládat jiné složky komunálních odpadů, než
pro které jsou určeny,

čt. c
Sběr a svoz nebezpečných složek komunálního odpadu

1) Sběr a svoz nebezpeěných složek komunálního odpadu je zajišťován minimálně dvakrát
ročně mobilním sběrem, kteqý provádí odborná firma jejich odebíráním na předem
vyhlášených přechodných stanovištích přímo do zvláštních sběrných nádob k tomuto
sběru určených. lnformace o sběru jsou zveřejňovány místním rozhlasem, SMS zprávou
a na obecnívývěsce.

2) Shromažd'ování nebezpeěných složek komunálního odpadu podléhá požadavkům
stanoveným v čl. 3 odst. 4.

3} Nebezpečný odpad lze také odevzdávat bezplatně na občanský průkaz ve sběrném
dvoře Služby Telč, s.r.o., Radkovská 560,,Telě-Staré město, se kteným má obec
smlouvu.

čl. s
Sběr a svoz obiemného odpadu

1) Objemný odpad je takový odpad, ktený vzhledem ke svým rozměrum nemůže být
umístěn do sběrných nádob (např. koberce, matrace, nábytek ,.. ).

2) Sběr a svoz objemného odpadu je zajišťován jedenkrá,t roěně jeho odebíráním na
předem vyhlášených přechodných stanovištích přímo do zvláštních sběrných nádob
k tomuto účelu určených, lnformace o sběru jsou zveřejňovány místním rozhlasem, SMS
zprávou a na obecní vývěsce.
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3) Objemný odpad lze také odevzdávat ve sběrném dvoře Služby Telě, s,r.o., Radkovská
560, Telč-Staré město, se kteným má obec smlouvu.

4) Shromažďování objemného odpadu podléhá požadavkům stanoveným v čl. 3 odst. 4,

čl. s
Shromažďování směsného komunálního odpadu

1) Směsný komunální odpad se shromažďuje do sběrných nádob. Pro účely této vyhlášky
se sběrnými nádobami rozumějí popelnice 110 l a 24al .

2) Stanoviště sběrných nádob je místo, kde jsou sběrné nádoby přechodně umístěny za
účelem dalšího nakládáníse směsným komunálním odpadem oprávněnou osobou,
Stanoviště sběrných nádob jsou individuální před každým číslem popisným,

čt. g
závérečná ustanovení

1} Nabytím účinnosti této vyhlášky se zrušuje Obecně závazná vyhláška obce
Ul2U1, o stanovení systému shromažd'ování, sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce
Dolní Vilímeč,

2) Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2a22,
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