Obecně závazná vyhláška obce Horní Suchá č. 3/2018, kterou se mění a doplňuje
Obecně závazná vyhláška obce Horní Suchá č. 1/2012
o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálních odpadů, včetně jeho biologicky rozložitelné složky a
nakládání se stavebním odpadem na území obce Horní Suchá, dále jen „OZV“.
Zastupitelstvo obce Horní Suchá se na svém zasedání dne 30.08.2018 usnesením č. 4
schválilo OZV č. 3/2018, 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“), která mění OZV č.
1/2018.
Pro lepší orientaci zveřejňujeme výpis z OZV v úplném znění (červeně jsou vyznačeny
změny):
Čl. 1
Úvodní ustanovení
Tato obecně závazná vyhláška (dále jen „vyhláška“) stanovuje systém shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, včetně jeho biologicky
rozložitelné složky, vznikajícího na území obce Horní Suchá, včetně nakládání se stavebním
odpadem1).
Čl. 2
Třídění komunálního odpadu
l. Komunální odpad se třídí na následující složky:
a) využitelný odpad
- papír – např. noviny, časopisy, lepenka, kartón, nápojový kartón
- sklo - např. nevratné láhve, sklenice, tabulové sklo
- plast – např. láhve,obaly od drogistického zboží, pracích prostředků, kelímky
od pochutin (obaly s vyznačenými identifikačními kódy PET, HDPE,
PS)
- kovy – např. plechovky od nápojů, konzervy od potravin, krmiv, hliníková
víčka, alobal, kovový odpad
- jedlé oleje a tuky – např. olej po smažení
b) objemný odpad - např. koberce, nábytek
c) nebezpečné složky komunálního odpadu - např. zbytky barev a ředidel, lepidla,
léky, obaly se zbytky škodlivin, monočlánky,
d) biologicky rozložitelný odpad - např. kuchyňský odpad rostlinného původu (zbytky
ovoce, zeleniny, odpad z pokojových rostlin), staré pečivo, skořápky z vajíček, tráva,
listí, ořezané větve, rostlinné zbytky ze zahrad

1)

Vyhláška č.381/2001 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)

2. Po vytřídění složek dle odst.1 zůstane směsný komunální odpad.
Čl. 3
Třídění a odkládání komunálních odpadů.
l. K shromažďování směsného a objemného komunálního odpadu, využitelného odpadu a
biologicky rozložitelného odpadu jsou občanům k dispozici tyto sběrné nádoby a zařízení:
a) sběrné nádoby o objemu 110 l,120 l ( dále popelnice ) – slouží k ukládání směsného
komunálního odpadu
b) sběrné nádoby o objemu 1100 l (dále kontejnery) – slouží k ukládání směsného
komunálního odpadu.
c) nádoby na využitelný odpad a biologicky rozložitelný odpad u bytových domů a na
stálých stanovištích v obci
kontejnery zelené - jsou určeny k odkládání skla včetně rozbitého a
tabulového skla
kontejnery žluté - jsou určeny pouze k odkládání plastů
kontejnery modré - jsou určeny k odkládání neznečištěného papíru a
nápojového kartónu
kontejnery hnědé - jsou určeny o odkládání biologicky rozložitelných odpadů
d) igelitové pytle a sběrné nádoby na využitelný odpad u rodinných domků a
finských domků
zelený pytel – je určen o odkládání skla, kromě rozbitého a tabulového skla
žlutý pytel - je určen k odkládání plastů, hliníkových obalů (plechovky od
nápojů, konzervy od potravin, krmiv, hliníková víčka, alobal)
modrý pytel – je určen k odkládání neznečištěného papíru a nápojového
kartónu
hnědá sběrná nádoba „kompostejnér“ – je určena k odkládání biologicky
rozložitelných odpadů rostlinného původu
e) velkoprostorové kontejnery o objemu 5m3 / dále VPK/ - slouží k odkládání
objemných odpadů z domácností.
f) sběrný dvůr na ul. Chrost v Horní Suché – slouží občanům trvale hlášených v obci
Horní Suchá a občanům, kteří uhradili v daném roce místní poplatek za provoz
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů v obci Horní Suchá, k odkládání objemných komunálních
odpadů, nebezpečných složek vytříděných z komunálního odpadu, biologicky
rozložitelných složek vytříděných z komunálního odpadu a využitelných složek
vytříděných z komunálního odpadu dle provozního řádu
g) zařízení ke sběru a výkupu odpadu (dále sběrny) - slouží k odběru využitelného
odpadu dle provozního řádu
h) odpadkové koše – slouží k odkládání drobného směsného odpadu

2. K shromažďování nebezpečných složek vytříděných z komunálního odpadu jsou občanům
k dispozici tato místa:
a) sběrné nádoby ve sběrném dvoře – shromažďovací místo nebezpečných složek
vytříděných z komunálního odpadu
b) lékárny – místo odběru nepotřebných léků a léků s prošlou záruční lhůtou
c) prodejny s elektrospotřebiči – místo odběru monočlánků

3. Kovový odpad je možné odevzdat ve sběrných surovinách nebo ve sběrném dvoře.

Čl. 4
Shromažďování směsného využitelného odpadu.
1. Stanoviště sběrných nádob, je místo, kde jsou sběrné nádoby trvale nebo přechodně
umístěny za účelem odstranění směsného odpadu oprávněnou osobou. Stanoviště
sběrných nádob jsou individuální nebo společná pro více uživatelů.
2. Odpadkové koše jsou umístěny na veřejném prostranství, především u autobusových
zastávek a v bytové zástavbě sídliště „Chrost“
3. Naplněné igelitové pytle je nutné odložit v den svozu vedle popelnice.
Čl. 5
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. Malé množství stavebního odpadu bez nebezpečných složek v množství cca 2 m2, což
představuje množství ze dvou přívěsných vozíků za osobní automobil, můžou občané,
kteří uhradili v daném roce místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů v obci Horní Suchá,
odložit jeden krát za půl roku ve sběrném dvoře.

Vyhláška č. 3/2018 nabývá účinnosti 15. dnem po dni vyhlášení.
Účinnost vyhlášky je ode dne 19.09.2018.
Za správnost výpisu: Věra Kývalová/596420170

