MěBtys Tištín

Zástu pitelsevo městyse Tjštín
Obecně závazná vyl)Iáška Městyse Tištína č. 2/2021,
ostanoveníobeSníhoSystémuodpadovéhoh®podáĚgtví
Zastupitelstvo městyse Tištína se na svém za§edání dne 27.12.2021usnesením č ....
usneslovydatnazákladé§59odst.4zákonač.541&020Sb.,oodpadech(dálejen.zákon
o odpadecH), a v souladu s § 10 pÍ§m. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb..
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku
(dále jen „vyhláška`):

čl.1

Úvodn í ustanov®ní

1)

Iaiů,#[láška stanovuje obecní systém odpadového hospodářství na území městyse

2)

Každý je povinen odpad nebo movitou véc, které přédává do ob®ního systému odkládat na

::Stteariá|roi3:d:Ťš#:°oUv'#cuh:ě:?V±nkno°ns::Íogavdeencýhmát3ru°tod;nhŤá8kT:',.kate9°rijneh
3)

V okamžikH kdy osoba zapojená do obecního systému odloží movitou véc nebo odpad,
s výjimkou výrobků s ukončenou životností. na místé obcí k tomuto účelu unčeném, stává se
obec vlastníkem této movfté věci nebo odpadu2.
Stanoviště sběmých nádob je místo, kde jsou sbérné nádoby tivale nebo přechodně
umístěny za účelem dalšiho nakládání s komunálním odpadem. Stanoviště sběrných nádob
jsou individuální nebo společná pno více uživatelů.

čl.2
0ddělonó soustř®d'ování komunálního odpadu
1) Osoby předávající komunální odpad na místa určená obcí jsou povinny oddělené
soustřeďovat násled uj ící složky:

?) Piologické odpady,
b) Papír'

®A)\ P!:,P Včetně PET lahvi, nápojových kartonu a kovových obaiů
d) Sk,o,
e) KOvy,

D Nebezpečné odpady,
g) Objemný odpad,
P_) J_edlé oleje a tuky,

0

Směsný komunální odpad

` § 61 zákona o odpadech
2 § 60 zákona o odpadech

2) Směsným komunálním odpadem se mzumí zbylý komuná[ní odpad po stanoveném
yytřídění podk} odstavce 1 písm. a), b), c), d). e), f). g), h) .

3) Objemný odpad je takový odpad, který vzhledem ke svým ro2měrům nemůže být
umístěn do sběmých nádob.

čl.3
Soust"ovánípapíru,plastů.§kla,kovů.biologickóhoodpadu.jodlýchol.jůatuků.
1) Papir, plasty, skk} kovy, biologické odpady. jedlé oleje a tuky se soustřédují do
zvláštníchsbémýchnádob,kteúmijsousběménádobyakontejnery.
Zvláštní sběmé nádoby jsou umístěny na těchto stanovištich:
• Tištin - stanoviště u mýna, p.č. 24496 (plast. papir, kovové obav, skb barevné, sklo
bílé. textil, jedlé ok=je a tuky),
•Tišth-stanovištékespk]vu,p.č.112n(plastakovovéobav,papír,sklobarevné,sklo
bílé, vysloužilé spotřebióe/drobný ek}klroodpad, )
• Tištín - stanoviště před samoobsluhou, p.č.2449n (plast a kovové obaly, papír, sklo
bílé, sklo barevné a kontejner na bioodpad)
•tišlin-stanovišlěketiřbitovu,p.č.2449n1(plast,kovovéobalyatetiapaky)
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2)Zvláštnisběménádobyjsoubarevněodlišenyaoznačenypříslušnýminápisy:

a) Bjologické odpady - zelený nebo šedý kontejner,
b) Papír -kontejner baiva modrá,
c) Plasty, PET lahve. kovové obaly, nápojové kartony - barva žlutá,
d)Sklobílé-kontojnerzelenýsbíUmvíkem,sklobarevné-kontejnerzelenýse
zeleným víkem,

e) Jed[é oleje a tuky - sběmá nádoba zelená,
D Kovy -kontejner barva šedá
h) Drobný elektioodpad -bílo- červená sběmá nádoba.

3) Do zvláštnich sběmých nádob je zakázáno ukládat jiné složb komunálních odpadů, než
pro které jsou určeny.
4) Zvláštní sběmé nádoby je povinnost plnft tak, aby je bylo možno uzavřít a odpad z nich
pfi manipulaci nevypadával. Pokud to umožňuje povaha odpadu. je nutno objem odpadu
přéd jeho odložením do sběmé nádoby minimalizovat.

5)Kategorieodpadů(b-h)dlečl.3,odst.2)lzetakéodevzdávatvesběmémdvoře.kterýje
umistěn na adnese smlwniho sběmého dvora, Fimy Respono Výškov. a.s.
který je umístěn na adrese: Husova 27, v lvanovicích n".
Cxevírací doba: Po a St: 13 00 -18. 00 hodin, So: 8. 00 -12. 00 hodin

čl.4
Svoz nobozpečných složok komunálního odpadu
1) Svoz nebezpečných složek komunálniho odpadu je zajišťován minimálně dvakrát ročně
jejich odebíráním na předem vyhlášených přechodných stanovištích přímo do zvláštnich

sběrných nádob k tomuto sběu určených. lnformace o svozu jsou zveřejňovány na
vývěsní desce obecního úřadu. webu oboe, místním rozhlasem, na vývěskách obce.
2) Nebezpečný odpad lze také odevzdávat ve sběmém dvoře v lvanovicích na Hané.
3) Soustřeďování nebezpečných
stanoveným v čl. 3 odst. 4 a 5.

složek

komunálního

odpadu

podléhá

požadavkům

Čl.5

Svoz objomného odpadu
1) Svoz objemného odpadu je zajišťován dvakrát ročně jeho odebíráním na předem
vyhlášených přechodných stanovištích přímo do zvláštních sběrných nádob k tomuto

účelu určených. lnformace o svozu jsou zveřejňovány na vývěsní desce obecního úřadu,
webu obce, místním rozhlasem, na vývěskách obce.

2) Objemný odpad lze také odevzdávat ve sběrném dvoře, který je umístěn v lvanovicích na
Hané.

3) Soustřeďování objemného odpadu podléhá požadavkům stanoveným v čl. 3 odst. 4 a 5.

čl.6
Soustřod'ováhí směsnóho komunálního odpadu
1)

Směsný komunální odpad se odkládá do sběmých nádob. Pro účely této vyhlášky se
sběmými nádobami rozumějí:

a) Popelnice, nádoby na odpad 1201, 2401,11001

b) odpadkové koše, které jsou umistěny na veřejných prostranstvích v obci, sloužící pro
odkládání drobného směsného komunálního odpadu.
2) Soustřeďování směsného komunálního odpadu podléhá požadavkům stanoveným
v čl. 3 odst. 4 a 5.

čl.7
Nakládání s komunálním odpad®m vznikajícím na území obce při čjnnosti právnických
a podnikajících fyzických osob
1) Právnické a podnikajici fyzické osoby zapojené do obecního systému na základě smlouvy
s obcí komunální odpad dle čl. 2 odst. 1 písm. b, c, d předávaji odpad na stanovištích dle
čl.3

2) Výše úhrady za zapojeni do obecního systému se stanoví dle hmotnosti
3) Úhrada se vybírá jednorázově, dle podmínek ve smlouvě, uzavřené mezi právnickou
osobou a obcí

čl.8
Nakládání e movitými věcmi v námci předcház®ní `/zniku odpadu
1) Obec v rámci přédcházení vzniku odpadu za účelem jejich opětovného použhí nakládá s
oděvy, které lze předávat do bilého kontejneru na stanovištlch u mlýna a u splavu.
Movftá věc musí být přédána v takovém stavu, aby bylo možné její opětovné použftí.

Čl.9

Nakládání s® stav®bním odpadem
1) Stavebním odpadem se rozumí stavební a demoliční odpad. Stavební odpad není
odpadem komunálním.

2) Stavební odpad lze použít, předat či odstram pouze zákonem stanoveným způsobem.

čl. 10

Komu n itní kompogtován í
1) Komunitním kompostováním je systém soustřeďování rostlinných zbytků z údržby zeleně,
zahrad a domácností z území oboe, jejich úprava a následné zpracování v komunitní
kompostámě na kompost3.

2) Rostlinné zbytky z údÉby zeleně, zahrad a domácností ovooe a zelenina ze zahrad
a kuchyní, dmy se zeminou, rostliny a jejich zb)Alq/ neznečištěné chemickými látkami,
které budou využity v rámci komunitního kompostování, lze: odkládat do kontejnerů,
umístěných na stanovištích dle čl.3 odst. 1.

čl.11

Sběr a svoz kovovóho odpadu
1) Sběr a svoz kovů je zajišťován pověřenou organizací jedenknit ročně qJ Sokol Tištín a
SDH Tištín), jeho odebf ráním na přédem vyhlášených přechodných stanovištích nebo

přímo do zvláštních sběmých vozidel či nádob k tomuto účelu určených. lnfomace o
sběru jsou zveřejňovány na úřední desce nebo vyhlášením.

čl.12

Vysloužilé elektrospotř®bičo, m onočlánky

1 ) Sběr vysloužiwch elektrospotřebičů z domácností je prováděn l x ročriě pověřenou

3 § 65 zákona o odpadech

4

organizacíSDHTištínvúmciSmlouvysfimouvprognamu,Recyklujtes
liasjči.lnfomaceo§běrujsouzveřejňoványnaúřednídesce,vyhlášenímana
stránl(ách vww.tistin.cz .

2)Namonočlánkyadmbnéelektrospotiebičejeumísténvchodbéúřaduměstyse
kontejnersmluvnífimy,přístupnývdobéúřédníchhodin.

Závěrečná ustanov®n í
1) Nabytím účinnosti této vyhlášky se zrušuje ob®ně závazná vyhláška městyse Tiština

č 2#015 o stanovení systému shromažďování, sběru, pfepmvy, třídénL využívání a
odstraňováníkomunálníchodpadůanakládánísestavebnímodpadem.

2) Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1.1. 2022.

Radek Otáhal
místostanosta
Vyvěšeno na úřédní desce obecního úřadu dne: 14. 12. 2021
Sejmuto z úřední desky obecního úřadu dne: 30.12.2021

Alena Wagnerová
starostka

