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OBEC Majdalena

obecně závazná vyhláška obce Majdalena č.212019,
o stanovení systému shromažd'ování, sběru, přepravy, třídění,
vyuŽívání a odstraňování komunálních odpadů a nak|ádání se

stavebním odpadem na území obce Majdalena

Zastupite|stvo obce Majda|ena se na svém zasedání dne 9. 12' 2019 usnesením
č'7l14l9. 12.2019 usnes|o vydat na zák|adě $ 17 odst. 2 zákona č. 185/2oo1 Sb., o
odpadech a o změně někteých da|ších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále
jen,,zákon o odpadech..), a v souladu s $,10 písm' d) a S 84 odst '  2 písm' h) zákona
c. 12812000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dá|e jen
,,zákon o obcích..), tuto obecně závaznou vyh|ášku:

Čl. t
Úvodní ustanovení

Tato obecně závazná vyh|áška (dá|e jen ,,vyh|áška..) stanovuje systém
shromaŽd,ování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komuná|ních
odpadů vznikajících na Území obce Majda|ena, včetně systému nakládání se
stavebním odpadem.

ct.2
Třídění komunálního odpadu

Komuná|ní odpad se třídí na sloŽky:

a) Biologické odpady rostlinného pŮvodu,
b) Papír,
c) Plasty včetně PET lahví,
d) Nápojové kartony,
e) Sklo,
t) Kovy,
g) Jedlé oleje a tuky,
h) Nebezpečné odpady,
i1 objemný odpad,
j) Směsný komunáIní odpad.

Směsným komuná|ním odpadem se rozumí zby|ý komuná|ní odpad po
stanoveném vytřídění pod|e odstavce 1 písm. a), b), c), d), e),0, g), h) a i).

1)

2)



čl. s
Shromažd'ování tříděného od pad u

1) Tříděný odpad je shromažd,ován do zv|áštních sběrných nádob, kteými jsou
pytle, kontejnery a velkoobjemové kontejnery.

2) Zv|áštní sběrné nádoby jsou umístěny na těchto stanovištích:

a) Papír, plast, nápojové kartony _ se shromaŽd'ují do pyt|ů, které jsou k
vyzvednutí na obecním úřadě v úředních hodinách

b) Sk/o - kontejnery umístěny: před obecním úřadem, na sídlišti S|oupárna,
před v|akovým nádraŽim a na veřejném vodáckém tábořišti (dále jen ,,WT.,)'

c) Kovy (plechovky apod.) - kontejnery umístěny: Ve dvoře obecního úřadu a
na WT

d) Biologický odpad rostlinného původu - ve|koobjemové kontejnery umístěny:
ve dvoře obecního úřadu a na fotbalovém hřišti

e) Jedlé oleje a tuky - sběrná nádoba umístěna na síd|išti Sloupárna a ve dvoře
obecního úřadu.

3) Zv|áštní sběrné nádoby jsou barevně od|išeny a označeny přís|ušnými nápisy:

a) BÍologické odpady rostlinného původu, barva hnědá s nápisem BIo
b) Papír, pytle barua modrá,
c) Plasty, PET lahve, pytle barua žlutá
d) Nápojové kartony, pytle barua čeruená
e) SkIo, barva světle zelená s nápisem sKto sMĚsNÉ
0 Kovy, barua šedá s nápisem KoVoVÉ )DPADY
g) Jedlé oleje a tuky, barva tmavě zelená PoTRAVttuÁŘsxÉ )LEJE A TI.JKY'

4) Do zvláštních sběrných nádob je zakázáno uk|ádat jiné s|oŽky komunálních
odpadů, neŽ pro které jsou určeny.

Čl, +
Zpětný odběr výrobků

V rámci zpětného odběru výrobků |ze baterie a drobné elektrozařízení odk|ádat do
sběrné nádoby umístěné v kanceláři obecního Úřadu, přístupné v úředních hodinách.
Sběrná nádoba je označena nápisem BATERIE, ELEKTR0' Výrobky zpětného
odběru |ze odloŽit na da|ší místa zYizená v sou|adu se zákonem o odpadech.

Čl. s
Shromažd'ování směsného komuná|ního odpadu

1) Směsný komuná|ní odpad se shromažd,uje do sběrných nádob. Pro úče|y této
vyh|ášky se sběrnými nádobami rozumějí:
. popelnice 110 litrů nebo
- popelnice 240 litrů

2) Stanoviště sběrných nádob je místo, kde jsou sběrné nádoby trva|e nebo
přechodně umístěny za úče|em da|šího nak|ádání se směsným komuná|ním
odpadem oprávněnou osobou. Stanoviště sběrných nádob jsou individuá|ní nebo



spo|ečná pro více uŽivate|ů.

čl. e
Způsob a organizování svozu tříděného odpadu a směsného komunálního

odpadu

1) Svoz pyt|ů s plasty (Ž|uté), s papÍrem (modré) a s nápojovými kartony (červené)
se uskutečňuje 1x měsíčně, zpravid|a poslední pátek v měsíci' Případné změny
termínu svozu zveřejňuje obecní úřad způsobem v místě obvyk|ým.

2) Svoz směsného komunálního odpadu uloŽeného Ve sběrných nádobách
(pope|nicích) je rea|izován zpravid|a 1x za dva týdny. Případné změny termínu
svozu zveřejňuje obecní úřad způsobem v místě obvyk|ým.

Fyzická osoba je povinna:
- sběrnou nádobu přistavit v den svozu k vyprázdnění a označit ji přís|ušným

kupónem
- vyprázdněnou sběrnou nádobu odstranit v co nejkratším moŽném termínu
- p|nit sběrné nádoby tak, aby je by|o moŽno uzavlít a odpad z nich při

man ipulaci nevypadávaI
- pope| do sběrných nádob odk|ádat ažpojeho úp|ném vych|adnutí.

3) Kontejnery na sklo, kovy, jedlé oleje a tuky jsou vyváŽeny d|e potřeby.

4) Biologický odpad rostlinného původu u|oŽený do ve|koobjemových kontejnerů je
vyváŽen d|e potřeby; biologické odpady rostlinného původu |ze také odk|ádat na
místech k tomu určených v časech zveřejněných způsobem v místě obvyk|ým.

čl. z
Sběr a svoz nebezpečných složek komunálního odpadu

1) Sběr a svoz nebezpečných s|oŽek komunálního odpadu je zajišťován minimá|ně
dvakrát ročně. Termín svozu a místo u|oŽení se zveřejní způsobem v místě
obvyk|ým.

2) ShromaŽd'ování nebezpečného odpadu pod|éhá poŽadavkům stanoveným v čl. 3
odst .4.

čl. g
Sběr a svoz objemného odpadu

1) objemný odpad je takový odpad, kteý vzh|edem ke svým rozměrům nemůŽe b1it
umístěn do sběrných nádob (např. koberce, matrace, nábytek... ).

2) Sběr a svoz objemného odpadu je zajišťován jedenkrát ročně. Termín svozu
a místo u|oŽeníse zveřejní způsobem v místě obvyk|ým'

3) ShromaŽd'ování objemného odpadu pod|éhá poŽadavkům stanoveným v č|. 3
odst .4.



-

2)

3)

ct .  9
Nak|ádání se stavebním odpadem

1) Stavebním odpadem se rozumí stavební a demo|iční odpad. Stavební odpad není
odpadem komunálním.

Stavební odpad |ze pouŽít, předat či odstranit pouze
způsobem.

Pro od|oŽení stavebního odpadu je moŽné, objednat
přistaven a odvezen za Úplatu, objednávky přijímá obecni

ě l .  to .
Závěreěná ustanovení

1) Nabýím účinnosti této vyh|ášky se zrušuje obecně
Majda|ena č,' 112005 o odpadech.

2) Tato vyh|áška nabývá účinnosti dnem 1.  1 .2020.

Karel FÚrst
místostarosta

ffimffi$
378 CI3 fulAJDALEř{Á
okres J indř ichŮv Hradec

Schvá|eno Zo Majda|ena dne 9' 12' 2019

zákonem stanoveným

kontejner, kteý bude
Úřad Majda|ena'

závazná vyh|áška obce

il; t'
Liir,it

,U,!P h,1 #'M"^tVyvěšeno na úřední desce obecního úřadu dne:

Sejmuto z úřední desky obecního úřadu dne:
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