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Zastupitelstvo obce Brněnec

ouecffil:J:'"n"

č.1 l 2015

o stanovení systému shromaŽd'ování, sběru, přepravy, tříděni, využíváni
a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na Území

obce Brněnec

Zastupitelstvo obce Brněnec se na svém zasedání dne 12.3.2015 usnesením č. ... usneslo
vydat na základě $ 17 odst. 2zákona 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 S 84 odst. 2 písm. h) zákona č,. 12812000 Sb., o obcích (obecní zřizení), ve
znění pozdějších předpisů (dále jen ,'zákon o obcích"), tuto obecn ě závaznou vyhlášku:

Čl. 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 Brněnec včetně nakládání se stavebním odpadem1).

čl. z
Třídění komunálního odpadu

1) Komunální odpad se třídí na sloŽky.

a)Biologické odpady - zbytky jídel rostlinného původu, zbytky ovoce a zeleniny,
pečivo, kávový odpad, čajové sáčky, obilniny, tráva, květiny, listí, seno, piliny,
stonky rostlin.
Do biologicky rozložitelného odpadu nepatří: olej, pleny, uhynulá zvíYata, skořápky,
Maso, kosti, kůže, trus, zvíYecí srst, popel, cigarety

b) Papír,
c) Plasty včetně PET lahví,
d) Nápojové kartony
e) Sklo,
f) Kovy,
g) Nebezpečné odpady,
h) objemný odpad,
ch) Směsný kom u n áln í odp ad.

2) Směsným komunálním odpadem se rozumí zbylý komunální odpad po stanoveném
vytřídění podle odstavce 1 písm. a), b), c), d), e)' f) g) a h)

ct.3

') vyntasru Ministerstva Životního prostředÍ Č' 3B1l2o}1 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)



Shromažd'ování tříděného odpadu

1) Tříděný odpad ole Čl'1, odst.1 a), c), d) a e) je shromaŽd'ován do zvláštních sběrných
nádob.

2) Zvláštní sběrné nádoby jsou umístěny na stanoviŠtích vyjmenovaných v příloze této
vyhlášky.

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

a) Biologické odpady, barva hnědá
b) Plasty, PET lahve, nápojové kartony barva Žlutá,
c) Sklo, barva bílá a zelená,

4) Do zvláštních sběrných nádob je zakázáno ukládat jiné sloŽky komunálních odpadů, neŽ
pro které jsou určeny.

5) Tříděný odpad dle lze odevzdávat ve sběrném dvoře' který je umístěn v k.ú. Moravská
Chrastová na pozemku st.p.367, parc'č. 20411,2o4l2,20413, 19913 za školní jídelnou
v Moravské Chrastové

čl. +
Sběr a svoz nebezpečných sloŽek komunálního odpadu

1) ShromaŽd'ování nebezpečných sloŽek komunálního odpadu podléhá poŽadavkům
stanoveným v čl. 3 odst. 4.

2) Nebezpečný odpad se odevzdává ve sběrném dvoře' který je umístěn v k.ú. Moravská
Chrastová na pozemku st'p.367, parc.Ó. 20411,20412,20413, 199/3 za Školní jídelnou
v Moravské Chrastové.

3) Pravidelný svoz nebezpečných sloŽek komunálního odpadu2) obec neprovádí.

Čl. s
Sběr a svoz objemného odpadu

1) objemný odpad je takový odpad, který vzhledem ke svým rozměrům nemŮŽe být
umístěn do sběrných nádob (např' koberce, matrace, nábytek apod. )'

2) objemný odpad se odevzdává ve sběrném dvoře, který je umístěn v k.Ú. Moravská
Chrastová na pozemku st'p.367, parc.č. 20411,20412,20413, 199/3 za školní jídelnou
v Moravské Chrastové

3) ShromaŽd'ování objemného odpadu podléhá poŽadavkům stanoveným v čl' 3 odst. 4.
4) Pravidelný svoz objemného odpadu obec neprovádí.

Čl. o
Shromažd'ování směsného komunáIního odpadu

1) Směsný komunální odpad se shromaŽd'uje do sběrných nádob. Pro úcely této vyhlášky
se sběrnými nádobami rozumějí.

a) typizované sběrné nádoby - popelnice, kontejnery, igelitové pytle, určené ke
shromaŽd'ování směsného komunálního odpadu,

2) Vyhláška Ministerstva Životního prostředí č.381/2oo1 Sb., kterou se stanovi 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)



b)

z)

2)

3)

1)

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 u komerční firmy.

ct. B
Závěrečná ustanovení

1) Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1.4.2015

Mgr. Blahoslav Kašpar
starosta

Vyvěšeno na úřední desce obecního úřadu dne: le . t {-CIrt*

Sejmuto zÚřední desky obecního úřadu dne: '



Příloha č.1

Stanoviště sběrných nádob v obci Brněnec.

Umístění sklo plasty Plasty PET bioodpad Velkobjem
kont.

Chrastová
Lhota
Dolní část 2 x240 1x 1100

U zvoničky 1 x zvon "l x 1100

Moravská
Chrastová
U poŽárni
nádrže

1 x zvon 1x 1100

U školní
iídelnv

2 x zvon 1x 1100

U Lidového
domu

1 x zvon

U Základní
Školv

'1 x '1 100 1 x 1100

U domu
Óp220

1x 1100 1 x 1'100

U Marcikánů l xzvon 1 x 1100 1x 1100

Vyhlídka 1 x 1100 1x 1100

Brněnec

U mlýna 2 x zvon 2 x'1100 2 x 1100 1 x 1100

U domu
čo.34

1 x zvon 1x 1100

Skala 1x

Podlesí

U domu čp.9 1 x 1000


