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o becně záv azná Vyhláška

obce TROTINA

é. o1l2a15,

o stanovení systému shromažd'ování, sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálních odpadů a nakládánÍ se stavebním odpadem na t;zemÍ

obce Trotina

Zastupitelstvo obce Trotina se na svém zasedání dne 16. 2. 2a15 usnesením č.

16.2'2015108 usneslo vydat na základě $ 'l7 odst. 2 zákona č. 185/2001 sb', o odpadech a o
změně někteých dalších zákonů' ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,'zákon o

odpadech"),avsouladus$10písm'd)as84odst.2písm.h)zákonaě. 12812000Sb',o
obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisŮ (dále jen ,,zákon o obcích"), tuto

obecně záv aznou vyh lášku :

čt. t
Úvodní ustanovení

Tato obecně závazná vyhláška (dále jen ,,vyhláška'') stanovuje systém shromaŽd'ování,
sběru, přepravy, třídění, vyuŽívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na
Území obce Trotina, včetně nakládání se stavebním odpadem1).

čl. z
Třídění komunálního odpadu

1) Komunální odpad se třídí na sloŽky:

a) Biologické odpady rostlinného pŮvodu
b) Papír,
c) Ptasty včetně PET lahví a nápojových karÍonŮ
d) Sk/o,
e) Kovy,
0 Nebezpečné odpady,
g) objemný odpad,
h) 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 a g)

Čl. s

i) vytrlásxa Ministerstva Životního prostředí ó. 381t2o01 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam
nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při

udělování souhlasu k vývozu' dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů)
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Sh romaŽd'ování tříděného odpadu

1) Třícěný adpao je shrornaŽd'ován do zvláštních sběrných nádob.

2) Zvléštilí shěrné nádoby jsou umístěny na těchto stanovištích:
- vedle aui*busové ZastáVky na Miletín (50"24'35.43''N, 15'42'55'69''E)
- u budovy r'e pozemku paicelníčíslo 145/1, směr Zábřezí (50"24'34'68''N, 't5"43'10.34''E)

3) Zviášlní gbšlrné nádoby jsou barevně odlišeny a označeny příslušnými nápisy:

a) Bicllgicke ,tjpady, barva hnědá
b} Fepi|r,5:iva modrá,
c) ,{'*s:1, FET iafille, nápojové kartony barva žlutá,
d) Í:',:;c te :va zsie'"]e,
e) K*vy. barsa še*Tvá

4) Do zv'áš:nic:: sbčllnýcn nádob je zakázáno ukládat jiné sloŽky komunálních odpadů, neŽ
pro í<"l*re lso* urČerty.

ct.4
$::ě,'a svcz nebezpečných složek komunálního odpadu

1) Sběr a *vcz l:ebezpeČných sloŽek komunálního odpadu2) je zajišťován dvakrát ročně
3'ej!c;^l oceoí:árr!m i',a předem vyhlášených přechodných stanovištích přímo do zvláštních
sbě:'nýcl iráiab k tor"nuto sběru určených. lnformace o Sběru jsou zveřejňovány na
úře,*ní c,*sc* a n* int*rnetu.

2) Shr*i*a;:i'euái';í n*b*zpečných sloŽek komunálního odpadu podléhá poŽadavkům
sta:r*ver^'iii':, v ši' 3 ods:. 4'

ct.5
Sběr a svoz objemného odpadu

1) Ob;ei*ni; cipec je takový odpad, kteý vzhledem ke svým rozměrům nemůŽe být
umís;ěr: c;'c sběr"ných nádob, např. Koberce, matrace, nábytek, atd.

Sběr a svc? cřjefixného odpadu je zajišťován jednou ročně jeho odebíráním na předem
v}nhIáĚer j'cr. p:ecrodných stanovištích přímo do zvláštních sběrných nádob k tomuto
úče:u ui::e:iýlcr' lnfcrr'r:ace o sběru jsou zveřejňovány na úřední desce a na internetu'

Sh''cinaŽ*'cvá:^,í objerlrného odpadu podléhá poŽadavkům stanoveným v čl. 3 odst. 4.

ct.6
$ h rotr"sažd'ován í směs ného kom u nál ního od pad u

'' Vyhlášk* fii;l_:is.*r*ivs Žlvotního prostředi č' 381/2001 Sb., kterou se stanovÍ Katalog odpadů, Seznam
nebezpečnýcn ecpač* a sezí]emy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při
udělovánÍ soun1;:s.j í tývozu, dcvozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů)

2)

3)



1)

a)

b)

Směsný komunální odpad se shromaŽd'uje do sběrných nádob' Pro účely této vyhlášky
se sběrnými nádobami rozumějí:
typizované sběrné nádoby _ popelnice určené ke shromaŽďování směsného komunálního
odpadu,
odpadkové koše, které jsou umístěny na veřejných prostranstvích v obci, slouŽící pro
odkládání drobného směsného komunálního odpadu.

Stanoviště sběrných nádob je místo, kde jsou sběrné nádoby trvale nebo přechodně
umístěny za účelem dalšího nakládání se směsným komunálním odpadem oprávněnou
osobou. Stanoviště sběrných nádob jsou individuální nebo společná pro více uŽivatelŮ'

čl' z
Nakládání se stavebním odpadem

Stavebním odpadem se rozumí stavební a demoliční odpad. Stavební odpad není
odpadem komunálním'

Stavební odpad lze pouŽít, předat či odstranit pouze zákonem stanoveným způsobem.

Pro odloŽení stavebního odpadu je moŽné objednat kontejner, kte1ý bude přistaven a
odvezen za úplatu. Objednávky přijímá obecní úřad Trotina'

čt. a
Závěreéná ustanovení

Nabytím účinnosti této vyhlášky se zrušuje původní obecně závazná vyhláška obce
Trotina, o nakládánís komunálním a stavebním odpadem.

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 25.3. 2015.
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Bc. Jakub Karban

místostarosta

Vyvěšeno na úřední desce obecního Úřadu dne 27.2.2a15
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Mgr. Jana Saifrtová
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