Obecně závazná vyhláška městyse Jince
č.2120i8

o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňováni komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem
a kterou se dále stanoví systém komunitního kompostování a způsob využití
zeleného kompostu k údržbě a obnově veřejné zeleně, a to vše na území městyse
Jince

Zastupitelstvo městyse Jince se na svém zasedání konaném dne 12.12.2018
usnesením č. 30 usneslo vydat v souladu s 5 10 písm. d) a 584 odst. 2 písm. h) zákona
Č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve zněni pozdějších předpisů (dále jen
„zákon o obcích‘) a na základě 510a odst. 2 a 5 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“), tuto obecně závaznou vyhlášku:
Článek I
komunálního
odpadu
Třídění
1) Komunální odpad se třídí na složky:
a) papír
b) plasty
c) nápojové kartony
d) sklo
e) kovy
f) textil
g) nebezpečné odpady
h) objemný odpad
ch) biologické odpady (rostlinné zbytky)
1) jedlé oleje a tuky
j) směsný komunální odpad.
2) Směsný komunálním odpadem se rozumí zbylý komunální odpad po stanoveném
vytřiděni podle odst. 1 písm. a), b), c), d), e), f), g), h), ch) a 1).
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Článek 2
Místa určená pro shromažďování tříděného odpadu
1) Tříděný odpad je shromažďován do zvláštních sběrných nádob.
2) Zvláštní sběrné nádoby jsou umístěny na veřejném prostranství (na stanovištích).
Informace o stanovištích jsou zveřejněny na internetových stránkách městyse
www.jince.cz.
3) Zvláštní sběrné nádoby jsou barevně odlišeny a označeny příslušnými nápisy:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

papír—modrá barva
plasty—žlutá barva
nápojové kartony oranžová barva
bílé sklo bílá barva
barevné sklo zelená barva
kovy šedá barva
biologický odpad (rostlinné zbytky) hnědá barva
textil— bílá barva
—

—

—

—

—

4) Do zvláštnich sběrných nádob je zakázáno ukládat jiné složky komunálních
odpadů, než pro které jsou určeny.
5) Zvláštni sběrné nádoby je povinnost plnit tak, aby je bylo možné uzavřít a odpad
z nich při manipulaci nevypadával. Pokud to umožňuje povaha odpadu, je nutno
objem odpadu před jeho odložením do sběrné nádoby minimalizovat.
6) Třiděný odpad lze také odevzdávat ve sběrném dvoře, který je umistěn v ulici Pod
Váhou, Jince (dále jen „sběrný dvůr).
Článek 3
Sběr jedlých olejů a tuků
1) Jedlé oleje a tuky se odkládají do sběrného dvora.
2) Shromažďování jedlých
v či. 2 odst. 4.

olejů

a

tuků

podléhá

požadavkům

stanoveným

Článek 4
Sběr nebezpečných složek komunálního odpadu
1) Nebezpečné složky komunálního odpadu se odkládají do sběrného dvora.
2) Shromažďování nebezpečných složek komunálního odpadu podléhá požadavkům
stanoveným v Čl. 2 odst. 4.

2

Článek 5
Sběr objemného odpadu
1) Objemný odpad je takový komunální odpad, který vzhledem ke svým rozměrům
nemůže být umístěn do sběrných nádob (např. nábytek, koberce, matrace).
2) Objemný odpad se odkládá do sběrného dvora, popř. do objednaného
velkoobjemového kontejneru svozové firmy.
3) Shromažďování objemného odpadu
v čI. 2 odst. 4 a 5 této vyhlášky.

podléhá

požadavkům

stanoveným

Článek 6
Sběr a shromažd‘ování rostlinných zbytků a způsob využití zeleného
kompostu
1) Rostlinné zbytky z údržby zeleně a zahrad na území městyse v období
od 1.1. do 31.12. příslušného kalendářního roku lze:
a) odkládat do nádob uvedených v Čl. 2 odst. 3 písm. g) této vyhlášky, jež jsou
přistaveny v jednotlivých částech městyse
b) předávat v kompostárně, jež je umístěna v areálu sběrného dvora v ulici Pod
Váhou, Jince.
2) Městys využívá zelený kompost k údržbě a obnově veřejné zeleně na území
městyse.
Článek 7
Shromažďování směsného komunálního odpadu
1) Směsný komunální odpad se shromažďuje do sběrných nádob. Sběrnými
nádobami se, pro účely této vyhlášky, rozumějí:
a) typizované sběrné nádoby o objemu 120 litrů, 240 litrů, 660 litrů a 1100 litrů
b) odpadkové koše, které jsou umístěny na veřejných prostranstvích v městysi,
sloužící výhradně pro odkládání drobného směsného komunálního odpadu.
2) Vlastníci, popř. správci nemovitostí, ve kterých vzniká směsný komunální odpad,
jsou povinni zajistit na svůj náklad dostatečný počet sběrných nádob:
a) v případě domácnosti v rodinných domech sběrnou nádobu o objemu 120 litrů
popřípadě 240 litrů (mimo Běřína, kde je možné z technického hlediska svozu
vyvážet pouze sběrné nádoby o objemu 120 litrů),
b) v případě domácností v bytových domech a ubytovnách sběrnou nádobu
o objemul2o litrů, 240 litrů, 660 litrů nebo 1100 litrů,
c) v případě fyzické osoby, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální
rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterém není hlášena k trvalému pobytu
žádná fyzická osoba, nádoby uvedené v pism. a) nebo b) popř. plastový pytel.
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3) Stanoviště sběrných nádob je místo, kde jsou sběrné nádoby trvale nebo
přechodně umistěny za účelem dalšího nakládání se směsným komunálním
odpadem svozovou firmou. Stanoviště sběrných nádob jsou individuální nebo
společná pro vice uživatelů.
4) Sběrné nádoby musi být v takovém technickém stavu, aby umožňovaly bezpečné
ukládáni odpadů.
5) Osoby uvedené v odst. 2 jsou povinné zajistit, aby v den svozu byly sběrné nádoby
zpřístupněny pro obsluhu svozové společnosti.
6) Pro potřeby svozové firmy označí vlastník sběrnou nádobu štítkem. Štítek vydává
Uřad městyse Jince.
7) Shromažďování směsného komunálního
stanoveným v Čl. 2 odst. 4 a 5 této vyhlášky.

odpadu

podléhá

požadavkům

Článek 8
Nakládání se stavebním odpadem
1) Stavebním odpadem se rozumí stavební a demolični odpad. Stavební odpad není
odpadem komunálním.
2) Stavební odpad lze použit, předat či odstranit pouze zákonem stanoveným
způsobem.
Článek 9
Zrušovací ustanovení
Nabytím účinnosti této vyhlášky se zrušuje Obecně závazná vyhláška obce Jince
Č. 1/2002 o stanovení systému shromažďováni, sběru, přepravy třídění, využíváni a
odstraňováni komunálních odpadů na území obce Jince včetně systému nakládání se
stavebním odpadem.
‚

Článek 10
Učinnost
Tato vyíláška nabýv/‘účinnosti dnem 1.1.2019
tbc_J
Ing. Jan Vavrek
místosta sta

ýWřš

RSDr. Josef Hála
starosta

Vyvěšeno na úřední desce dne: 13.12.2018
Sejmuto z úřední desky dne:

É

Zveřejněno na internetových stránkách městyse dne: 13.12.2018
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