OBEC PAVLOV
ZASTUPITELSTVO OBCE PAVLOV
Obecně záv azná vyhláška
obce Pavlov č.3.1202l,
o stanovení systému odpadového hospodářství
Zastupitelstvo obce Pavlov se na svém zasedání dne 19. října 202I, usnesením č.
5ll0l202Il5, usneslo vydat na základé § 59 odst. 4 zékona č. 54l12020 Sb., o odpadech (dále
jen,,zákon o odpadech") a vsouladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zakona č.
12812000 Sb., o obcích (obecní ňízeni), ve znění pozdějšíchpředpisů, tuto obecné závaznol
vyhlášku (dále jen ,,tato vyhláškď'):

čt. t

(1)
(2)

(3)
(4)
(5)

úvodníustanovení
Tato vyhláška stanovuje obecní systém odpadového hospodářství na tzemí obce Pavlov
(dále jen,,obecní systém"), který zajišťuje obec Pavlov.

Komunálním odpadem je směsný a tříděný odpad z domácností, zejména papír a
lepenka, sklo, kovy, plas§, biologický odpad, dřevo, textil, obaly, odpadní elektrická a
elektronická zaíízení,odpadní baterie a akumulátoíy, & objemný odpad, zejména
matrace a nábytek, a dále směsný odpad a tříděný odpad z jiných zdrojů, pokud je co do
povahy a složenípodobný odpadu z domácností; komunální odpad nezahrnuje odpad z
výroby, zemědělství, lesnictví, rybolovu, septiků, kanalizační sítě a čistírenodpadních
vod, včetně kalů, vozidla na konci životnosti ani stavební a demoličníodpadl.
Osobou zapojenou do obecního systému je nepodnikajícífyzická osoba,
činnosti vznikákomunální odpad naúzemíobce Pavlov2.

píi jejíž

V okamžiku, kdy osoba zapojená do obecního systému odložímovitou věc nebo odpad,
s qýjimkou výrobků s ukončenou životnosti, na rÍristě obcí k tomuto účeluurčeném
(předávací místo), stává se obec vlastníkem této movité věci nebo odpadu3.

Osoba zapojená do obecního systému je povinna odpad nebo movitou věc, které
pÍedává do obecního systému, odkládat pouze ve stanovených sběrných nádobách na
obcí urČená předávací místa v souladu s povinnostmi stanovenými pro daný druh,
kategorii lrebo materiál odpadu nebo movi|ých vécízákonem o odpadech a touto
vyhláškoua.

č1.2

(1)
' § l1

Oddělené soustřeďování komunálního odpadu

Osoby zapojené do obecního systému jsou povinny odděleně odkládat na předávací
místa §to složky komunálního odpadu:

odst. 2 písm. azákonao odpadech
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§
3
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odst.
1 zákonao odpadech
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§ 61 odst. 1 zákonao odpadech
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a)

papír alepenkas,

b)

plasty6 a kompozitní a nápojové kartony,
sklo7,

c)
d)
e)

0

g)
h)

(2)

i)

korry*,

biologický tozložitelný odpad zkuchyní a stravoven rostlinného původu a
biologicky toz|ožitelný odpad ze zahrad a parků (dále jen ,,biologický odpad

rostlinného původu"),
jedlé oleje a tukyg,
nebezpečný odpadl0,

objemný odpadll, ktery vzhledem kjeho rozměrům nelze umístit do sběmých
nádob na směsný komunální odpad a zárovei se nejedná o odpad, kteý lze zařadít
do jedné ze složek odpadu uvedených pod písm. a) až g),
směsný komunální odpad je komunální odpad neuvedený pod písmeny a) ažh).

Stavební a demoličníodpadl2 není komunálním odpadem.

č1.3

Soustřeďování papíru a lepenky, plastů a kompozitních a nápojových kartonů, §kla,
kovů, biologického odpadu rostlinného původu a jedlých olejů a tuků

(1)
(2)

Papir ,a lepenku lze odkládat do modrých sběrných nádob označených nápisem
,,PAPIR" umístěných ve sběrném místě u Obecního uřadu Pavlov.

Plasty a kompozitní a nápojové kartony lze odkládat do žlutých sběrných nádob
označených nápisem,,PLAST.. umístěných ve sběrném místě u Obecního úřadu Pavlov.

(3) Sklo lze

odkládat

do

zelených sběrných nádob oznaěených nápisem ,,SKLO"

umístěných ve sběrném místě u Obecního úřadu Pavlov.

(4) Kovy

(5)
(6)
(7)

lze odkládat do velkoobjemového kontejneru označenéhonápisem ,,KOVY"

umístěného ve sběrném místě u obecního úřadu pavlov.

Biologický odpad rostlinného původu lze odkládat do velkoobjemového kontejneru
označeného nápisem ,,BIOODPAD" umístěnéhove sběrném místě u Obecního uřadu
Pavlov.

Jedlé oleje a tuky lze odkládat do sběrných nádob ovnačenýchnápisem,,JEDLE OLEJE
A TUKY" umístěných ve sběrném místě u Obecního úřadu Pavlov.
Do nádob je zakazarto vkládat jiné složky komunálního odpadu. Odkládaný odpad musí
být suchý. Objem odpadu před vloženímdo sběrných nádob musí být, je-li to možné,

minimalizován.

(8)

Odpad soustřeďovaný dle tohoto článku lze odkládat do kterékoliv nádoby ke

(9)

Nádoby lze plnit pouze tak, aby bylo možno je zcela uzavřit.

shromažďování příslušnéhoodpadu určené.
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(10) Odpady umístěnédojednotliqých nádob vsouladu stímto článkem jsou odpadem
předaným.

čt.l

Soustřeďování nebezpečnéhoodpadu
Nebezpečný odpad lze předávat alespoň dvakrát ročně na místech a v termínech
vyhlášených na informaění desce obce Pavlov a na webových stráŇách obce Pavlov.

čt. s

(1)
(2)
(3)

Soustřeďování objemného odpadu
předávat alespoň dvakrát ročně na místech a v termínech
vyhlášených na informačnídesce obce Pavlov anaweboqých stránkách obce Pavlov.

Objemný odpad

lze

Do objemného odpadu se smí odkládat pouze objemný odpad, ktery nelze pro jeho

velikost odložit do nádoby na směsný komunální odpadl3, a to ani po minimalizaci jeho
objemu.

Do nádob na objemný odpad se nesmí vkládat odpad obsahujícínebezpečnélátky.
Objemný odpad obsahující nebezpečnélátky se předává postupem dle ěl. 4 této

vyhlášky.

č1.6

sběrné místo

(1)
(2)

Ve sběrném místě lze odpad předávat

(3)

Ve sběrném místě lze předávat odpady uvedené v č1.2 odst.

1 pod

(4)

Ve sběrném místě lze téžpředávat drobné elektro qfrobky

s

Sběrné místo je umístěno vedle Obecního uřadu Pavlov.

v úředních hodinách Obecního uřadu Pavlov.
Osoby, které jsou poplatníky místního poplatku za odkládání komunálního odpadu z
nemovité věci14, obdržína vyžádání od obce Pavlov čipovou kartu umožňující
píedávání odpadů ve sběrném místě kdykoliv.

vyhlášky.

speciálního kontej neru

písmeny a) až f) této

ukončenou životnostído

čt.l

Svoz směsného odpaduls

(1)

Nádoby na soustřeďování směsného odpadu jsou černébarr.y
odpad" s objemem 120l a jsou označeny čipem.

(2)

Nádoby na soustřeďoviání směsného odpadu zapttjči vlastníkovi nemovité věci
zahmující rodinný dům, byt nebo stavbu pro rodinnou rekreaci nebo společenství
vlastníků jednotek, pokud pro dům vzniklo, (dále jen ,,vlastník nemovité věci nebo

s

nápisem ,,směsný

společenství vlastníkůoo)obec Pavlov. Osazení nádoby čipem zajistí na žádost vlastníka
nemovité věci nebo společenství vlastníkůobec Pavlov.
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čl. 7 této vyhlášky
čl. 2 odst.2 obecně závazné vyhlášky obce Pavlov č,212021o místnímpoplatku za odktádáníkomunálního
odpadu z nemovité věci
15
čl. 2 odst. l písm. i) této vyhlášky
14

(3)

Vlastník nemovité věci nebo společenství vlastníků,které má zájem o vývoz směsného
komunálního odpadu umístínádobu na směsný komunální odpad osazenou čipem
v termínu svozu na předávací místo.

(4)

Bližšíparametry jednotlivých

(5)

Vlastník nemovité věci nebo společenství vlastníkůmá nádoby na směsný odpad

(6)

Do nádob na směsný odpad je zakázáno vkládat složky komunálního odpadu,kteté lze
předávat postupem dle čl. 34 této vyhlášky, a odpad, ktery není komunálním odpadem.

(7)

(8)

(9)

nebo je poskytne obec Pavlov.

nádob jsou zveřejněny webových stránkách obce Pavlov

umístěny mimo veřejná prostranství.

Předávacím místem je veřejné prostranství u vjezdu nebo vchodu na pozemek příslušné
nemovitosti, není-li toto místo přímo dosažitelné vozy svozové společnosti, je
předávacím místem nejbližšímísto dosažitelné vozy svozové společnosti, nedohodne-li
se plátce poplatku a obec Pavlov jinak. Nádoby na předávací místo musí být umístěny
v souladu s platnými právními předpisyla.
Nádobu lze na předávací místo umístit nejdříve den před ohlášeným dnem svozu a musí
být ztohoto místa odstraněna nejpozději den následující po dni svozu. Nádoba umístěná
na předávací místo můžebýt naplněnapollze tak, aby bylazcelauzavřena.

Svozy směsného odpadu jsou prováděny v termínech zveřejněných na informačnídesce
obce Pavlov a na webových strankách obce Pavlov.

(10) Směsný odpad umístěný v nádobách v souladu s tímto čláŇem na předávací místo je
odpadem předaným.

čt. s

Nakládání s komunálním odpadem vznikajícím na územíobce při činnosti právnických
a podnikajícíchSziclcých osob16
Obec Pavlov nezajišt'uje v rámci obecního systému nakládéni s komunálním odpadem
nakládáni s komunálním odpadem vznikajícímna územi obce při činnosti právnických a
podnikajících fyzických osob. Tyto osoby jsou povinny zqístit likvidaci veškeréhoodpadu
vznikajícíhopři jejich činnosti v souladu se zákonem na základě písemnésmlouvy s osobou
oprávněnou příslušný odpad přebírat.

Nakládání

čt. g

se stavebním a

demoličnímodpademla

Obec Pavlov nezajišt'uje přebíranímovit}ch věcí v riimci předcházení vzniku odpadu za

účelemjejich opětovného použití.

Nakládání

čt. ro

s

movitými věcmi v rámci předcházení vzniku odpadu

Obec Pavlov nezajišt'uje přebíranímovit}ch věcí v rámci předcházení vzniku odpadu za
účelemjejich opětovného použití

16

5 59 odst. 5 písm. c a § 62 odst. 2

a3 zákonao

odpadech

Nakládání s výrobky

čt. rr

s

ukončenou životnostív rámci služby pro výrobce (zpětný
odběr)17

(1)
(2)

v

rámci služby pro výrobce přebírá drobné elektro výrobky s ukončenou
životnostíve sběmém místě. Tyto qirobky se vkládají do označenéhokontejneru.
Obec

Elektrozařízeni,bateňe a akumulátory, pneumatiky a osobní autalzebezplatné předávat
v místech k tomu určenýchl8.

čt. t2

Komunitní kompostováníl9
Obec Pavlov nezajišťuje komunitní kompostovánina svém území.

čl. 13
zrušovací ustanovení
Zrušuje se obecně závazná vyhláška obce Pavlov 112016 o stanovení systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívánía odstraňování komunálních odpadů a

nakládání se stavebním odpadem naúzemi obce Pavlov.

CL.1,4
Účinnost

Josef

Kozel
obce

starosta

pAvlov
#áW

oBEc

W

Ing.vJaroslav Gúnter
místostarosta obce

Vyhláška byla vyvěšena dne: 20.10.202I
Vyhláška byla sejmuta
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dne:

4.II.202l

zákonč,54212020 o qýrobcích s ukončenou životností
Sezram těchto míst je zveřejněn na stránkách Ministerstva životního prosťedí:
https //www. mzp. czl czl zpetny_odber_vyrobku,
18

:
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§ 65 ákona o odpadech

