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Obecně záv azná vyhláška

obce planá

č.1l20l5

o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, lyuŽÍvání
a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na lúzemí

obce planá

Zastupitelstvo obce Ptaná se na svém zasedání dne I2.3.20I5 usnesením č. 3l20I5 usneslo

vydaf na zák|adé § 17 odst. 2 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých

ahsicrr zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,zákon o odpadech"), u' souladu s §

10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákonač.12812000 Sb., o obcích (obecní ziizenÍ), ve znění

pozdějších předpisů (dále jen ,,zákon o obcích"), tuto obecně závaznou vyhláŠku:

čt. t
úvodní ustanovení

Tato obecné závaznávyhláška (dále jen ,,vyhláška") stanovuje systém shromaŽďovánÍ, sběru,

přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajicichnaúzemí obce

Pluna, včetně nakládání se stavebním odpademl).

čl.z
Třídění komunálního odpadu

1) Komunální odpad se třídí na složky:

a) Biologické odpady - rostlinného původu
b) Papír,
c) Plasty včetně PET lahví,
d) Sklo,
e) Kovy,
f) Textil
g) Nebezpečné odpady,
h) Objemný odpad,
i) Směsný komunální odpad.

2) Směsným komunálním odpadem se rozumí zbylý komunální odpad po stanoveném

1) vyntastu Ministerstva životního prostředí č. 381/2001 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 Šouhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů)



2)

3)

l)

vytřídění podle odstavce 1 písm. a), b), c), d), e), 0 ,g), h).

čt. s
Shromažďování tříděného odpadu

Tříděný odpad je shromažďován do zvláštních sběmých nádob.

Zvtáštní sběmé nádoby jsou umístěny na těchto stanovištích:

Planá, náves

Planá,u OÚ
planá-letištěučov

- papír, plasty, sklo
- biologické odpady

- plasty, sklo, textil, kovy, biologické

odpady

Zv|áštni sběrné nádoby jsou barevně odlišeny aoznačeny příslušnými nápisy:

a) Biologické odpady, barva zelená- velkoobjemový kontejner

b) Papír, barva modrá
c) Plasty, PET lahve, bawažIutá
d) Sklo, barva ze\ená- o objemu 1 100l a 1,5 m3

e) Textil, barva modrá

0 Kovy, barva šedá

Do zvláštních sběrných nádob je zakánáno ukládat jiné složky komunálních odpadŮ, neŽ

pro které jsou určeny.

Tříděný odpad lze také odevzdávat ve sběmém dvoře, který je umístěn - ŠvábŮv Hrádek,

Na Sádkách, České Budějovice - provozovna firmy A.S,A., České Budějovice, Dolní 1.

čt.l
Sběr a svoz objemného odpadu a nebezpečných složek komunálního odPadu

Sběr a svoz objemného odpadu a nebezpečných složek komunálního odpadu2) je

zajišťovánminimálně dvakrát ročně a to na jaŤe a na podzim každého kalendářního roku.

oápad je umísťován ta předem vyhlášených přechodných stanovištích a je tentýŽ den

likvidován svozovou firmou přímo do zvláštních sběrných nádob k tomuto sběru

určených. Informace o sběrujsou zveřejňovány na úřední desce na obecním úřadě Planá,

na y^nlT .v.obe_9planp,cz, ve zpravodaji obce.

Shromažďování objemného odpadu a nebezpečných složek komunálního odpadu podléhá

požadavkům stanoveným v čl. 3 odst. 4.

Nebezpečný a objemný odpad lze také odevzďávat ve sběrném dvoře, kteý je umístěn -
šuau,iu u.adeh 

"Na 
ŠaaMch, České Budějovice - provozovna firmy A.S.A., České

Budějovice, Dolní 1.

2) Vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 381/2OO1 Sb,, kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam

nebézpečných 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)

4)

5)

1)

2)

3)



a)

b)

2)

1)

Cl.5
Shromažďování směsného komunálního odpadu

Směsný komunální odpad se shromažďuje do sběrných nádob. Pro účely této lyhlášky se
sběrnými nádobami rozuměj í :

typizované sběrné nádoby - popelnice I20 litrů určené ke shromažďováni směsného
komunálního odpadu,

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.

čle
Nakládání se stavebním odpadem

Stavebním odpadem se rozumí stavební a demoliční odpad. Stavební odpad není odpadem
komunálním,

Stavební odpad lze použít, pŤedat či odstranit pouze zákonem stanoveným způsobem.

Stavební odpad vzniklý při stavební činnosti občanů, popřípadě právnických nebo
fyzických osob oprávněných k podnikání, bude odkládán do kontejneru oprávněné osoby,
které budou odvezeny na náklady fyzické osoby (občana), právnické nebo fyzické osoby
oprávněné k podnikání na Ťízenou skládku oprávněné osoby. Tímto se nevylučuje
moŽnost zqistit si odvoz tohoto odpadu a uložení naŤízené skládky vlastními prostředky,
popř. jiným způsobem.

č1.1
závérečná ustanovení

1) Nabytím účinnosti této vyhlášky se zrušuje Obecně závazná vyhláška obce Planá
č.Il2004 o nakládání s komunálním a se stavebním odpadem.

Růžena Sodo
místostarosta

Vyvěšeno na úřední desce obecního úřadu dne:

Sejmuto zúŤední desky obecního uřadu dne:

1)

2)

3)

2)
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