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OBEC TUCHLOVICE
Obecně závazná vyhláška
Obce Tuchlovice č. 01/2016
o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem
na území Obce Tuchlovice
Zastupitelstvo obce Tuchlovice se na svém zasedání dne 19. 12. 2016 usnesením č. Z06-7c/2016 usneslo vydat 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“),
tuto obecně závaznou vyhlášku.
Čl. I
Úvodní ustanovení
Tato obecně závazná vyhláška (dále jen „vyhláška“) stanovuje systém shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na
území obce Tuchlovice, včetně nakládání se stavebním odpadem. Územím obce
Tuchlovice jsou katastrální území Srby u Tuchlovic a Tuchlovice.
Čl. II
Působnost vyhlášky
Tato vyhláška je závazná pro všechny fyzické osoby, které mají na území obce Tuchlovice
trvalý pobyt a fyzické osoby, které vlastní na území obce Tuchlovice byt, rodinný dům či
stavbu určenou k rekreaci, kde není hlášena k trvalému pobytu žádná fyzická osoba (dále
jen fyzické osoby) a dále fyzické osoby, které se na území obce zdržují a produkují
komunální odpad.
Čl. III
Třídění komunálního odpadu
1) Komunální odpad se třídí na tyto složky:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

Biologické odpady rostlinného původu,
Papír,
Plasty včetně PET lahví a nápojových kartonů,
Sklo,
Kovy,
Nebezpečné odpady,
Objemový odpad,
Směsný komunální odpad
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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)
Čl. IV
Využití, sběr a shromažďování biologicky rozložitelného odpadu dle čl.III
odstavec 1 a)
1) Biologicky rozložitelná složka komunálního odpadu je odpad biologického původu
vznikající při údržbě zahrad, z údržby ploch veřejné zeleně, ze zelených ploch
fyzických osob, odpad rostlinného původu z domácností, který by měly fyzické osoby
prioritně využít ke kompostování na vlastních pozemcích.
2) Sběr biologicky rozložitelné složky komunálního odpadu od jednotlivých nemovitostí
je na základě žádostí zajišťován pomocí hnědých nádob (140l případně 240l) a svoz
má svůj svozový řád.
3) Pro rodinný dům s plochou zeleně:
a) do 400 m2 je na žádost fyzické osoby, která má v tomto domě trvalý pobyt,
přidělena 1 typizovaná nádoba o obsahu 140l.
b) nad 400 m2 je na žádost fyzické osoby, která má v tomto domě trvalý pobyt,
přidělena 1 typizovaná nádoba o obsahu 240l.
4) Biologicky rozložitelný odpad je dále možno uložit na přechodných stanovištích
pomocí velkoobjemových kontejnerů v období od 1. dubna do 31. října roku.

Čl. V
Shromažďování tříděného odpadu dle čl. III odstavec 1 b), c), d)
1) Tříděný odpad podle čl.III odstavce 1 a),b),c),d) je shromažďován do zvláštních
sběrných nádob případně velkoobjemových kontejnerů barevně rozlišených podle
druhu odpadu:
a) barva modrá - papír (noviny, časopisy, kancelářský papír, reklamní letáky, knihy,
sešity, krabice, lepenka, kartón, papírové obaly)
b) barva žlutá - plasty a nápojové kartony (stlačené PET lahve od nápojů, kelímky,
sáčky, fólie, výrobky a obaly z plastů, polystyrén)
c) barva zelená/bílá - sklo
2) Tyto typizované nádoby a velkoobjemové kontejnery jsou umístěny na obci určených
stanovištích (viz. jmenovitá příloha včetně grafické).
3) Do zvláštních sběrných nádob je zakázáno ukládat jiné složky komunálních odpadů,
než pro které jsou určeny.
4) Elektrospotřebiče (ledničky, mrazničky, TV a PC monitory apod.) je možné uložit na
místo zpětného odběru do garáže ve dvoře obecního úřadu, a to každý úřední den
v úředních hodinách. Podrobnější informace o sběru tohoto tříděného odpadu jsou
uvedeny na webových stránkách obce.

Čl. VI
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Sběr kovů dle čl. III odstavec 1 e)
Tříděný odpad podle čl. III odstavce 1 f) Kovy se ukládají:
a) na místo odběru do sběrných nádob ve dvoře obecního úřadu, a to každý úřední
den v úředních hodinách,
b) drobnější kovový odpad (plechovky od nápojů apod.) lze ukládat do sběrné nádoby
na obcí určených stanovištích (viz. jmenovitá příloha včetně grafické).
Čl. VII
Sběr a svoz nebezpečných složek komunálního odpadu
1) Sběr a svoz nebezpečných složek komunálního odpadu je zajišťován minimálně
dvakrát ročně jejich odebíráním na předem vyhlášených přechodných stanovištích
přímo do zvláštních sběrných nádob k tomuto sběru určených.
2) Informace o sběru jsou zveřejňovány na úřední desce obecního úřadu a publikovány
v místních novinách.
Čl. VIII
Sběr a svoz objemného odpadu
1) Objemný odpad je komunální odpad, který pro své rozměry, charakter či hmotnost
není odpadem směsným (zbytkovým) a nelze jej proto odkládat do sběrných nádob
na směsný či tříděný odpad (např. koberce, matrace, nábytek a jeho části, sanitární
technika apod.
2) Sběr a svoz objemného odpadu je zajišťován jedenkrát měsíčně a to vždy první středu
v měsíci (místní část Srby vždy předešlý den), jeho odebráním na předem
vyhlášených přechodných stanovištích přímo do velkoobjemových kontejnerů.
3) Informace o případných změnách termínů sběru (např. svátky) jsou zveřejňovány na
úřední desce obecního úřadu a na webových stránkách obce.
Čl. IX
Shromažďování směsného odpadu
1) Směsný odpad se shromažďuje do sběrných nádob. Pro účely této vyhlášky sběrnými
nádobami jsou:
a) typizované sběrné nádoby plastové či kovové o objemu 110l, 120l, 240l případně
1 100l (dále jen „sběrné nádoby“) určené ke shromažďování směsného
komunálního odpadu,
b) odpadkové koše, které jsou umístěny na veřejných prostranstvích v obci, sloužící
pro odkládání drobného směsného komunálního odpadu (popř. psích výkalů), za
účelem dodržování čistoty veřejného prostranství,
2) Koše umístěné na veřejném prostranství nejsou určeny pro ukládání komunálního
odpadu pocházejícího z domácností,
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3) Směsný odpad lze do typizovaných nádob ukládat jen tak, aby je bylo možné uzavřít
a odpad při manipulaci s nimi z nich nevypadával. Odpad nesmí být hutněn a ani jinak
měněny jeho vlastnosti,
4) 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,
5) Sběrné nádoby budou fyzickými osobami, které je užívají, přistavovány ke svozu na
veřejně přístupné prostranství pouze v den svozu či v den svozu předcházejícímu,
kde shromážděný odpad ze sběrných nádob převezme oprávněná osoba,
6) Počet sběrných nádob a frekvence svozu si stanoví vlastník nemovitosti tak, aby
nedocházelo k jejich přeplňování nebo odkládání komunálního odpadu mimo sběrné
nádoby.
Čl. X
Povinnosti fyzických osob
1) Fyzická osoba je povinna:
a) komunální odpad třídit dle obcí stanoveného systému na složky uvedené v čl. III
této vyhlášky,
b) vytříděné složky biologicky rozložitelného odpadu odkládat pouze do sběrných
nádob případně do přistavených kontejnerů,
c) vytříděné složky komunálního odpadu Kovy - odkládat pouze na místa k tomu
určená,
d) vytříděné nebezpečné složky komunálního odpadu předávat pouze na určená
místa v určený čas k dalšímu využití nebo zneškodnění,
e) vytříděný objemný odpad předávat na předem vyhlášených přechodných
stanovištích v určený čas,
f) směsný (zbytkový) komunální odpad odkládat do sběrných nádob na směsný
(zbytkový) odpad,
2) Do sběrných nádob na směsný komunální odpad je zakázáno ukládat:
g)
h)
i)
j)
k)

nebezpečný odpad
stavební suť, výkopový materiál a jiný podobný odpad
objemný odpad, pružiny nebo jiný odpad měnící tvar
horký popel a hořící předměty
tekutiny a tekuté odpady

3) Ukládání odpadů mimo vyhrazená místa a rozhazování odpadů uložených ve sběrných
nádobách bude postihováno podle zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, v platném
znění.
Čl. XI
Nakládání se stavebním odpadem
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1) Stavební odpad je stavební a demoliční odpad. Stavební odpad není komunálním
odpadem.
2) Stavební odpad lze použít, předat či zlikvidovat zákonem stanoveným způsobem (viz
zákon o odpadech).
3) Je zakázáno odkládat stavební odpad do sběrných nádob na směsný (zbytkový)
komunální odpad, do nádob na vytříděné složky komunálního odpadu a do nádob na
biologicky rozložitelné složky komunálního odpadu.
4) Pro odložení stavebního odpadu je možné využít mobilní kontejner, který lze za
úhradu objednat u osoby oprávněné k převzetí takového odpadu.
Čl. XII
Závěrečná ustanovení
1) Nabytím účinnosti této vyhlášky se zrušuje Obecně závazná vyhláška obce č. 3/2013
o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce
Tuchlovice ze dne 10.9.2013.
2) Tato vyhláška nabývá účinnosti 15. dnem po vyvěšení na úřední desce.

Mgr. Jaroslav
Pošta
……………………………………….
Iva Pencová, místostarostka

Vyvěšeno na úřední desce dne:

Digitálně podepsal Mgr.
Jaroslav Pošta
Datum: 2016.12.20
09:18:25 +01'00'

……………………………………………
Mgr. Jaroslav Pošta, starosta

20. prosince 2016

Sejmuto z úřední desky dne:
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