SYSTÉM SBĚRU ODPADŮ V OBCI
T Ř I Ď T E
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Vážení občané,
přestože vyhlášky obce nepatří k nejžádanějšímu čtivu a jejich
vymáhání je leckdy řekněme originální, tato příloha s novou vyhláškou
je velmi důležitá zejména pro vaše peněženky. Věřím tedy, že se
systém třídění odpadů stane naprostou samozřejmostí našeho života,
že si každý spočítá, že pokud bude třídit odpad, v černých nádobách na
směsný komunální odpad, který již opravdu nelze vytřídit, zbude
minimální množství a k jeho odvozu a likvidaci postačí 14denní svoz.
Přesně tam totiž naše obec směřuje. V následujícím období bychom
chtěli omezit frekvenci svozů z týdenních na 14denní a výrazně tak
snížit náklady do odpadového hospodářství. Nejsou vůbec malé a obce
je dotují cca 30 %. Odpadové hospodářství obce zahrnuje likvidaci
veškerého odpadu na území obce, tedy i černých skládek.
Přiložená vyhláška je od 1. 1. 2015 novou legislativní povinností obcí a já
věřím, že nikdo z vás s ní nebude mít problém. Je to totiž jeden z mála
předpisů, který má opravdu smysl.
Děkuji za váš kladný přístup a pochopení.

M. Jehličková

JAK SPRÁVNĚ TŘÍDIT?
PAPÍR
Do modrých nádob můžete odhodit: noviny, časopisy, kancelářský papír,
reklamní letáky, knihy, sešity, krabice, lepenka, kartón včetně nápojového
kartónu, papírové obaly.
Prosím, nevhazujte: mokrý, mastný nebo jinak znečištěný papír, uhlový a
voskovaný papír, použité plenky a hygienické potřeby.

SKLO
Do zelených nádob můžete odhodit: láhve od nápojů, skleněné nádoby,
skleněné střepy - tabulové sklo.
Prosím, nevhazujte: keramiku, porcelán, autosklo, drátěné sklo a zrcadla.
(Do bílých nádob můžete odhodit bílé sklo.)

T O

S M Y S L

NEBEZPEČNÝ A VELKOOBJEMNÝ ODPAD,
ODBĚR ELEKTROZAŘÍZENÍ
Obec zabezpečuje sběr nebezpečných a velkoobjemných odpadů a zpětný odběr
elektrozařízení formou mobilní sběrny. Její
stanoviště je za budovou OÚ, popř. u kapličky
v Sakách. Přesný harmonogram sběru je
pravidelně zveřejňován v obecním zpravodaji,
na internetových stránkách obce a na
vývěskách.
ODĚVY A OBUV
Funkční a čisté oděvy a obuv můžete pro
potřeby dalšího sociálního a charitativního
využití vhodit do bílého kontejneru, který je
umístěn za budovou OÚ. Případně lze předat
při konání burzy do sídla OÚ.
STAVEBNÍ ODPADY
U stavebních odpadů si jejich využití nebo
odstranění prostřednictvím oprávněné osoby
zajišťují občané sami na vlastní náklady.
KOVY
Objemné kovové odpady se předávají do
sběren nebo na sběrné místo (viz níže).
Drobný kovový odpad odkládejte do červené
nádoby přistavené u OÚ.
SBĚRNÉ MÍSTO
Sběrným místem je oplocený trakt za
budovou OÚ, který slouží jako místo pro
mezideponii odpadu, než bude předán
oprávněné osobě k likvidaci. Odpady jsou od
občanů s trvalým pobytem na území obce
odebírány zdarma.
Na sběrné místo můžete odevzdat tyto druhy
odpadů:
► Kovy: železný šrot, hliníkové předměty,
barevné kovy, apod.

PLASTY

►

Do žlutých nádob můžete odhodit: PET láhve od nápojů (prosím, nezapomeňte
je sešlápnout!), kelímky, sáčky, fólie, výrobky a obaly z plastů, polystyrén.
Prosím, nevhazujte: novodurové trubky, obaly od nebezpečných látek
(motorové oleje, chemikálie, barvy apod.)

Objemné odpady: starý nábytek (křesla,
židle, skříně, válendy apod.), podlahové
krytiny (koberce, linolea), umyvadla,
toalety apod.

►

Elektrozařízení: televizory, monitory,
rádia, počítače, mikrovlnné trouby,
lednice, pračky apod.

►

Nebezpečné odpady: mazací a motorové
oleje, olejové filtry, léky, zářivky, výbojky,
akumulátory, galvanické články (baterky),
barvy, lepidla, oleje a nádoby jimi
znečištěné, zbytky barev, laků, ředidel,
atd.

BIOODPAD
Do hnědých nádob je možno odkládat čistý odpad ze zahrádek (tráva, květiny,
štěpky z větví, listí, nepoužitelné ovoce a zelenina, plevel, čajové sáčky, kávová
sedlina, skořápky z vajec).
Odpad z kuchyní je z pohledu možné infekce zakázán (zbytky jídel, kosti, maso,
uhynulá zvířata, biologicky nerozložitelné látky a jiné odpady).

KOVY
Do červené nádoby je možno odložit zejména drobný kovový odpad (nádoby
od sprejů, plechovky, hliníková víčka, víčka od jogurtů, hrnce, apod.)

Příloha: ODPADY

Sběrné místo bude otevřeno vždy dle
potřeby po dohodě s pracovníky OÚ.
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OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 1/2015
o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání komunálních odpadů
a nakládání se stavebním odpadem
Zastupitelstvo obce Třebichovice se na svém zasedání dne
30. 3. 2015 usnesením č. ... 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. 1
Úvodní ustanovení
Tato obecně závazná vyhláška (dále jen „vyhláška“)
stanovuje systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících
na území obce Třebichovice, včetně nakládání se
stavebním odpadem.

1)

2)

1)

Čl. 2
Třídění komunálního odpadu
Komunální odpad se třídí na složky:
a)
Biologické odpady,
b)
Papír,
c)
Plasty včetně PET lahví,
d)
Sklo,
e)
Kovy,
f)
Nebezpečné odpady,
g)
Objemný odpad,
h)
Směsný komunální odpad.
Směsným komunálním odpadem se rozumí zbylý
komunální odpad po stanoveném vytřídění podle
odstavce 1 písm. a), b), c), d), e), f) a g).
Čl. 3
Shromažďování tříděného odpadu
Tříděný odpad je shromažďován do zvláštních
sběrných nádob.

2)

Zvláštní sběrné nádoby jsou umístěny na stanovištích
uvedených v příloze č. 1 této vyhlášky.

3)

Zvláštní sběrné nádoby jsou barevně odlišeny a
označeny příslušnými nápisy:
a)
b)
c)
d)
e)

Biologické odpady, barva hnědá
Papír, barva modrá
Plasty, PET lahve, barva žlutá,
Sklo, barva zelená,
Kovy, barva červená.

4)

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

5)

Tříděný odpad lze také odevzdávat prostřednictvím
míst zřízených v systému obce – sběrné místo ve dvoře
obecního úřadu a to po předchozí dohodě s pracovníky
obecního úřadu.

Čl. 4
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. Informace o sběru jsou zveřejňovány na
úřední desce obecního úřadu, výlepových plochách,
místním tisku, v místním rozhlase, na internetu.
Příloha: ODPADY

2)

Shromažďování nebezpečných složek komunálního
odpadu podléhá požadavkům stanoveným v čl. 3 odst.
4.

3)

Nebezpečný
odpad
lze
také
odevzdávat
prostřednictvím míst zřízených v systému obce –
sběrné místo ve dvoře obecního úřadu a to po
předchozí dohodě s pracovníky obecního úřadu.

1)

Čl. 5
Sběr a svoz objemného odpadu
Objemný odpad je takový odpad, který vzhledem ke
svým rozměrům nemůže být umístěn do sběrných
nádob (např. koberce, matrace, nábytek … ).

2)

Sběr a svoz objemného odpadu je zajišťován
minimálně dvakrát ročně jeho odebíráním na předem
vyhlášených přechodných stanovištích přímo do
zvláštních sběrných nádob k tomuto účelu určených.
Informace o sběru jsou zveřejňovány na úřední desce
obecního úřadu, výlepových plochách, místním tisku,
v místním rozhlase, na internetu.

3)

Objemný odpad lze také odevzdávat ve sběrném dvoře,
který je umístěn prostřednictvím míst zřízených v
systému obce – sběrné místo ve dvoře obecního úřadu
a to po předchozí dohodě s pracovníky obecního úřadu.

4)

Shromažďování
objemného
odpadu
požadavkům stanoveným v čl. 3 odst. 4.

podléhá

Čl. 6
Shromažďování směsného komunálního odpadu
1) Směsný komunální odpad se shromažďuje do sběrných
nádob. Pro účely této vyhlášky se sběrnými nádobami
rozumějí:
a) typizované sběrné nádoby (např. popelnice,
kontejnery) určené ke shromažďování směsného
komunálního odpadu,
b) odpadkové koše, které jsou umístěny na
veřejných prostranstvích v obci, sloužící pro
odkládání drobného směsného komunálního
odpadu.
2)

1)
2)

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.
Čl. 7
Nakládání se stavebním odpadem
Stavebním odpadem se rozumí stavební a demoliční
odpad. Stavební odpad není odpadem komunálním.
Stavební odpad lze použít, předat či odstranit pouze
zákonem stanoveným způsobem.
Čl. 8
Závěrečná ustanovení

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. 4. 2015.

Stránka 2 z 2

