obec Dobřejovice
obecně závazná vyhIáška č,. 21 2o2L,
o stanovení obecního systému odpadového hospodářství

Zastupitelstvo obce Dobřejovice se na svém zasedání dne L1-. listopadu 2o2L usnesením
č..2o2L/33/06 usneslo vydat na základě 9 59 odst. 4 zákona č,. 541'/Żo2o sb., o odpadech
(dále jen ,,zákon o odpadech"), ä vsouladu s g 10 písm. d) a 9 gą odst.2 písm. h) zákona č.
L28/2o0o Sb., o obcích (obecní zřízení),ve zněnípozdějšíchpředpisů, tuto obecně závaznou
vyhlášku (dále jen ,,vyhláška"):

đ.r

Úvodní ustanovení

L) Tato

vyhláška stanovuje obecní systém odpadového hospodářství

Dobřejovice.

2)

na územíobce

Každý 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 vyhláškoul'

3) V

okamžiku, kdy osoba zapojená do obecního systému odložímovitou věc nebo odpad,
s výjimkou výrobků s ukončenou životností, na místě obcí k tomuto účeluurčeném,stává se
obec vlastníkem této movité věci nebo odpadu2.

4)

Stanoviště sběrných nádob je místo, kde jsou sběrné nádoby trvale nebo přechodně
umístěny za účelemdalšího nakládání se směsným komunálním odpadem. Stanoviště
sběrných nádob jsou individuální nebo společná pro více uživatelů'
Čl. z
oddělené soustřeďování komuná!ního odpadu

1) osoby předávající komunální odpad na místa určená obcí jsou povinny odděleně
soustředbvat násled
a)
b)
c)
d)
e)

uj

ícísložky:

Biologické odpady rostlinného původu,
Papír,
Plasty včetně PET lahví a nópojových kartonťl,
Sklo,
Kovy,

1$ 61 zákona o odpadech
$ 60 zákona o odpadech
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f)

Nebezpečné odpady,
g) objemný odpad,
h) Jedlé oleje a tuky,
i) Směsný komunólnĺ odpod

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

3) objemný odpad je takový odpad, který vzhledem ke svým rozměrům nemůžebrit
umístěn do sběrných nádob.

čl. g
Soustřeďování papíru, plastů, skla, kovů, biologického odpadu rostlinného původu a
jedlých olejů a tuků

1)

Papír, plasty, sklo, kovy, jedlé oleje a tuky se soustředují do zvláštních sběrných nádob,
kterými jsou popelnice či kontejnery umístěné na společných stanovištích sběrných
nádob.

2) Zvláštnísběrné nádoby jsou umístěny na těchto společných stanovištích
. Na Průhoně - papír, sklo, plast, jedlé tuky a oleje, kovy

.
.
.
.
.
.
.
.

U Kapličky - papír, sklo, plast
U Zámku - papír, sklo, plast, kovy
Nad Mlýnským Rybníkem - papír, sklo, plast
Na Návsi - papír, sklo, plast, jedlé tuky a oleje, kovy
Horní - papír, sklo, plast, jedlé tuky a oleje, kovy
Skalická - papír, sklo, plast, kovy
Nad Robotou - papír, sklo, plast
okružní-papír, sklo, plast, kovy

3)

Pro vybrané druhy odpadů probíhá také svoz indivĺduálních zvláštních sběrných nádob,
umístěných u jednotlivých rodinných domů. Tento svoz probíhá pro následujícísložky:
a) Biologické odpady rostlinného původu,
b) Plasty včetně PET lahví a nápojových kartonů,

4)

Zvláštnísběrné nádoby jsou barevně odlišeny a označeny příslušnými nápisy:
a) Biologické odpady rostlinného původu, barva hnědá,
b) Papír, barva modrá,
c) Plasty, PET lahve, nápojové kartony, barva žlutá,
d) Sklo, barva zelená,
e) Kovy, barva šedivá,
f) Jedlé oleje a tuky, barva černá s oranžovým či červeným víkem,

5)

Do zvláštních sběrných nádob je zakázáno ukládat jiné složky komunálních odpadů, než
pro které jsou určeny.
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6)

Zvláštnísběrné nádoby je povinnost plnit tak, aby je bylo možno uzavřít a odpad z nich
při manipulaci nevypadával. Pokud to umožňuje povaha odpadu, je nutno objem odpadu
před jeho odloženímdo sběrné nádoby minimalizovat.

čl. ł

Soustřeďová

1)
2)

n

í nebezpečných složek kom

u

ná

l

ního odpad u

Nebezpečný odpad lze odevzdáVat Ve sběrném dvoře, který je umístěn na pozemku parc'
č.762 v k. ú. Dobřejovice, v ulici K Herinku (dále jen ,,Sběrný dvůr Dobřejovice").
Soustředbvání nebezpečných složek komunálního odpadu podléhá požadavkům
stanoveným včl' 3 odst. 5 a 6.

đ.s
Soustřeďování objemného odpadu

1)
2)

objemný odpad lze odevzdáVat Ve Sběrném dvoře Dobřejovice.
Soustředbvání objemného odpadu podléhá požadavkůmstanoveným v čl. 3 odst. 5 a 6

1)
2)

čl. s
Soustřeďování bioIogických od padů rost!inného původ u
Biologĺcké odpady rostlinného původu lze odevzdávat ve Sběrném dvoře Dobřejovice.
Biologické odpady rostlinného původu lze také odkládat do individuálních zvláštních
sběrných nádob, umístěných u jednotlivých rodinných domů dle čl. 3 odst. 3.
Soustředbvání biologických odpadů podléhá požadavkůmstanoveným v čl. 3 odst. 5 a 6.

3)

Čl.l
Soustřeďování směsného komunálního odpadu
Směsný komunální odpad se odkládá do sběrných nádob. Pro účelytéto vyhlášky se
sběrnými nádobami rozumějí:
a) popelnice
b) igelitové pytle
c) velkoobjemové kontej nery
d) odpadkové koše, které jsou umístěny na veřejných prostranstvích v obci, sloužícípro
odkládání drobného směsného komunálního odpadu.
2) Soustředbvání směsného komunálního odpadu podléhá požadavkům stanoveným

1)

včl.3odst.5a6.

-t

1)

čl. s
Nakládání s movitými věcmi v rámci předcházení vzniku odpadu
obec v rámci předcházení vzniku odpadu za účelemjejich opětovného použitínakládá
s těmito movitými věcmi:
a) oděvy a textiĺ

2) Movité věci

uvedené v odst' L lze předávat do boxu umístěného na parkovišti před
obecním úřadem na adrese Na Návsi 26, Dobřejovice. Movitá věc musí být předána v
takovém stavu, aby bylo možnéjejí opětovné použití.
čl. g
Nakládání s v'ýrobky s ukončenou životností v rámci služby pro v,ýrobce
(zpětný odběr)
obec v rámci služby pro výrobce nakládá s těmito výrobky s ukončenou životností:

1)

a) elektrozařízení

b) baterie a akumuĺátory
c) pneumatĺky

2)

Výrobky s ukončenou životností uvedené v odst. 1 lze předávat:
a) elektrozařízení- Sběrný dvůr Dobřejovice, drobné elektrozařízení lze předávat i do
boxu umístěného na obecním úřadu
b) baterie a akumulátory- Sběrný dvůr Dobřejovice, autobaterie lze zdarma odevzdat
v autoservisu na adrese autoservisu v ulici U Parku 191, drobné baterie lze předávat i
do boxu umístěného na obecním úřadu
c) pneumatiky - lze zdarma odevzdat v autoservisu na adrese autoservisu v ulici U
Parku 191

1)

Ö. ro
Nakládání se stavebním a demoličnímodpadem
Stavebním odpadem a demoličnímodpadem se rozumí odpad vznikající při stavebních
a demoličníchčinnostech nepodnikajících fyzických osob. Stavební a demoličníodpad
není odpadem komunálním.

2)

Stavební a demoličníodpad lze za úplatu předávat ve Sběrném dvoře Dobřejovice.

Ó. rr
Závěrečná ustanovení

1) Nabytím účinnostitéto vyhlášky se zrušuje obecně závazná vyhláška

obce
ć 4l2ol7 o systému shromaždbvání, sběru, přepravy, třídění, využívánía odstraňování
komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem v obci Dobřejovice.

2|

Tato vyhláška nabývá účinnostidnem I.ledna2022
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Martin Sklenář

lng. Jan

místostarosta obce

starosta obce

Vyvěšeno na úřednídesce dne:

Sejmuto z úřední desky dne:
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