OBEC MRAČ
Obecně závazná vyhláška
obce Mrač
č. 1/2009,
o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území obce Mrač
Zastupitelstvo obce Mrač schválilo a vydává dne 16.12.2009 v souladu s ust. § 10 písm.
d), § 35 a § 84 odst. 2) písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,
a s ust. § 17 odst. 2) zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve
znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku o systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území obce
Mrač (dále též jen „vyhláška“).
Čl. 1
Úvodní ustanovení
Tato obecně závazná vyhláška stanovuje systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území obce Mrač (dále jen
"obec"), přičemž touto obecně závaznou vyhláškou se neřeší nakládání se stavebním odpadem.
Čl. 2
Třídění komunálních odpadů
1) Fyzické osoby jsou povinny komunální odpady vznikající na území obce třídit na následující
složky:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

papír,
plasty,
sklo,
železo, příp. jiné kovy,
nebezpečný odpad,
objemný odpad,
směsný odpad.

2) Směsný odpad je zbylý komunální odpad po stanoveném vytřídění dle odst. 1 písm. a), b), c),
d), e), f).

Čl. 3
Shromažďování tříděného odpadu
1)

Tříděný odpad dle odst. 1 písm. a), b), c) této obecně závazné vyhlášky je shromažďován do
zvláštních nádob, které jsou barevně odlišeny a označeny příslušnými nápisy:
a) papír – sběrné nádoby MODRÉ barvy;
b) plasty – sběrné nádoby ŽLUTÉ barvy;
c) sklo – sběrné nádoby ZELENÉ a BÍLÉ barvy;

2)

Sběrné nádoby na vytříděné složky (papír, sklo, plasty) jsou umístěny v obci dle vydaného
seznamu lokalit.
Čl. 4
Sběr a svoz železa, příp. jiných kovů

Sběr a svoz železa, příp. jiných kovů je zajišťován minimálně jednou ročně jejich
odebíráním na předem vyhlášených přechodných stanovištích. Informace o sběru jsou
zveřejňovány oznámením obecního úřadu.
Čl. 5
Sběr a svoz nebezpečných složek komunálního odpadu
Sběr a svoz nebezpečných složek komunálního odpadu2) je zajišťován minimálně dvakrát
ročně jejich odebíráním na předem vyhlášeném přechodném stanovišti přímo do zvláštních
sběrných nádob k tomuto sběru určených. Informace o sběru jsou zveřejňovány oznámením
obecního úřadu.
Čl. 6
Sběr a svoz objemného odpadu
1)

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 jeho odebíráním na stanovišti dle vydaného
seznamu lokalit přímo do zvláštní sběrné nádoby k tomuto účelu určené.
Čl. 7
Shromažďování směsného odpadu

1)

Směsný odpad se shromažďuje do sběrných nádob. Pro účely této vyhlášky sběrnými
nádobami jsou typizované sběrné nádoby o obsahu 110 l, 240 l, 1100 l a kontejnery určené
ke shromažďování směsného komunálního odpadu.

2)

Sběrné nádoby musí být označeny pouze jednou platnou svozovou známkou určenou pro
daný obsah nádoby.

3)

Svozová známka je platná od 1.ledna daného kalendářního roku do 31.března následujícího
roku.
Stanoviště sběrných nádob je místo, kde jsou sběrné nádoby trvale nebo přechodně

4)

Vyhláška 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 souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu
odpadů (Katalog odpadů)
2)

umístěny za účelem odstranění směsného odpadu oprávněnou osobou. Stanoviště sběrných
nádob jsou individuální nebo společná pro více uživatelů.
5)

Sběr a svoz směsného odpadu se provádí dle schváleného harmonogramu.
Čl. 8
Nakládání s bioodpadem

1)

Bioodpad je odpad ze zahrad a údržby zeleně. Bioodpad není odpadem komunálním.

2) Zavedený systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů vznikajících na území obce Mrač se nevztahuje na bioodpad. Tento odpad
nelze ukládat do kontejnerů pro komunální odpad a ani do nádob určených pro zbytkový
(komunální) odpad. Likvidaci bioodpadu si osoba, provádějící činnost, při které tento odpad
vznikl, zajišťuje sama zpracováním na svém pozemku.

Čl. 9
Nakládání se stavebním odpadem
1) Stavební odpad je stavební a demoliční odpad. Stavební odpad není odpadem komunálním.
2) Zavedený systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů vznikajících na území obce Mrač se nevztahuje na odpady stavební a
demoliční. Tento odpad nelze ukládat do kontejnerů pro komunální odpad a ani do nádob
určených pro zbytkový (komunální) odpad. Likvidaci stavebního a demoličního odpadu si
osoba, provádějící činnost, při které tento odpad vznikl, zajišťuje sama na svoje náklady,
v souladu se zákonem.

Čl. 10
Závěrečná ustanovení
1) Zrušuje se obecně závazná vyhláška č. 1/2008 o nakládání s komunálním odpadem.
.
2) Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem 16.12.2009

…….………………….
František Sýkora
místostarosta

Vyvěšeno na úřední desce obecního úřadu dne:
Sejmuto z úřední desky obecního úřadu dne:

……....……………….
František Zvolský
starosta

Příloha k obecně závazné vyhlášce č. 1/2009
Seznam lokalit k odkládání tříděného a směsného odpadu.
Umístění kontejnerů pro tříděný sběr plastů – žlutá barva:
Mrač
- sběrné místo – hospodářský dvůr obce
- ulice směrem do Křenčína před čp. 26
- u lokality „Na Kopečku“
- u bytových domů
- na Průhoně
Podmračí - křižovatka u propustku pod silnicí na Čerčany
chatová osada „Baba“
Umístění kontejnerů pro tříděný sběr papíru – modrá barva
Mrač - sběrné místo – hospodářský dvůr obce
- ulice směrem do Křenčína před čp. 26
- u lokality „Na Kopečku“
- u bytových domů
- na Průhoně
Podmračí - křižovatka u propustku pod silnicí na Čerčany
Umístění kontejnerů pro tříděný sběr skla – bílá a zelená barva
Mrač
- sběrné místo – hospodářský dvůr obce
- u bytových domů
Podmračí - křižovatka u propustku pod silnicí na Čerčany
Umístění kontejneru na tříděný sběr textilu a obuvi
Mrač
- sběrné místo - hospodářský dvůr obce
Umístění kontejneru a nádob na tříděný sběr bio odpadu
Mrač velkoobjemový kontejner
- sběrné místo – hospodářský dvůr obce
Podmračí sběrné nádoby 1100 l
- křižovatka u propustku pod silnicí na Čerčany
Sběr objemného odpadu
Sběr objemného odpadu je zajišťován jeho odebíráním ve sběrném místu - hospodářském dvoru
obce. (bývalý zemědělský areál v Mrači)
Sběr nebezpečného odpadu a elektro odpadu je zajišťován jeho odebíráním ve sběrném místu hospodářském dvoru obce. (bývalý zemědělský areál v Mrači)
Shromažďování směsného odpadu:
Směsný odpad se shromažďuje do sběrných nádob:
1. O obsahu 110 l příp. 240 l - pro fyzické osoby, které mají trvalý pobyt v obci.
2. Do kontejnerů určených ke shromažďování směsného komunálního odpadu, které jsou
umístěny:
Mrač – ve sběrném místu - hospodářském dvoru obce je kontejner určený pro fyzické osoby,
které mají trvalý pobyt v obci Mrač a pro fyzické osoby vlastníky staveb k individuální rekreaci
umístěné v zastavěné části obce Mrač, v lokalitě „Ztracená stopa“ a u J.W..

Podmračí – u skladového areálu, kontejnery 1100 l určené pouze pro fyzické osoby, které mají
trvalý pobyt v dolní části obce a pro fyzické osoby vlastníky staveb k individuální rekreaci
umístěné v dolní části obce (Podmračí) a chatové osadě „Hliniště“.
„Pernáty“- kontejner určen pro fyzické osoby vlastníky staveb k individuální rekreaci v chatové
osadě „Pernáty“ a „Měsíční údolí“
„Baba“ - kontejner určený pouze pro fyzické osoby vlastníky staveb k individuální rekreaci
v chatové osadě „Baba“ a pro fyzické osoby, které mají trvalý pobyt v chatové osadě „Baba“.
„Hájka“ – kontejnery 1100 l určené pouze pro fyzické osoby vlastníky staveb k individuální
rekreaci v chatové osadě „Hájka“ a „Ztracená stopa“ a u J.W

