MEsTYs Březno
Zastupitelstvo měsýse Březno
obecně závazná vyhláška měsýse é,.11202',,
o stanovení obecního systému odpadového hospodářství
Zastupitelstvo obce městyse Březno se na svém zasedání dne 13.10'2021 usnesením ZM č.
511012021 usneslo vydat na základě $ 59 odst. 4 zákona č' 54112020 Sb.' o odpadech (dále
jen,,zákon o odpadech"), a vsouladu s $ 10 písm. d) a $ 84 odst. 2 písm. h) zákona č.
128i2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně
závaznou vyhlášku (dále jen ,,vyhláška"):

ct. I
Úvodní ustanovení

1)

Tato vyhláška stanovuje obecní systém odpadového hospodářství na Území obce Březno

2)

Každý je povinen odpad nebo movitou věc, které předává do obecního systému, odkládat na
místa určená obcí v souladu s povinnostmi stanovenými pro daný druh, 'kategorii nebo
materiál odpadu nebo movitých věcí zákonem o odpadech a touto vyhláškouí.

3) V

okamŽiku, kdy osoba zapojená do obecního systému odloŽí movitou věc nebo odpad,
s výjimkou výrobků s ukončenou Životností, na místě obcí k tomuto účeluurčeném,stává se
obec vlastníkem této movité věci nebo odpadu2.

4)

Stanoviště sběrných nádob je místo, kde jsou sběrné nádoby trvale nebo přechodně
umístěny za účelemdalšího nakládání se směsným komunálním odpadem. Stanoviště
sběrných nádob jsou individuální nebo společná pro více uŽivatelů.
čl. z
oddělené soustřed'ováni komunálního odpadu

1) osoby předávající komunální odpad na místa určená obcí jsou povinny odděleně
soustředbvat následující sloŽky:
a) Biologické odpady,
b) Papír,
c) Plasty včetně PET lahví,
d) Sklo,
e) Kovy,
f) Nebezpečné odpady,
g) objemný odpad,
h) Jedlé oleje a tuky,
i) Nápojový kafton,
j) Směsný komunální odpad

2) Směsným

komunálním odpadem

se rozumí zbylý komunální odpad po

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

1
2

$ 61 zákona o odpadech

$ 60 zákona o odpadech

I

i).

stanoveném

3) objemný odpad je takový odpad, kteý vzhledem ke svým rozměrům nemůŽe být
umístěn do sběrných nádob.

čl. e
Soustředbvání papíru, plastů, skla, kovů, biologického odpadu, jedlých olejů a tuků,
textilu

1) Papír, plasty, sklo, kovy, biologické odpady, jedlé oleje a tuky, nápojový karton se

soustřed'ují do zvláštních sběrných nádob, kteými jsou sběrné nádoby 1100 l nebo
sběrné nádoby 240l (tuky, kovy)'
Biologické odpady se třídí samostatnými zvláštními sběrnými nádobami o objemu 12o l a
jsou umístěny u jednotlivých domácností (období duben-listopad).V Dolánkách je
z důvodu většího poitu rekreačníchobjektů celoročně umístěna nádoba na bioodpad
1100 l. Vostatních měsících je biologický odpad tříděn prostřednictvím velkoobjemové
sběrné nádoby hnědé barvy umístěné na sběrném místě u čp.'t00'

2)

Zvláštní sběrné nádoby jsou umístěny na těchto stanovištích:
Sběrné místo č' 1 lokalita Rasovna: sběrné nádoby papír, plast, sklo
Sběrné místo č. 2 lokalita Podolec: papír, plast, sklo
Sběrné místo č. 3 parkovíště u čp.32. papír, plast, sklo, kov, nápojový karton
Sběrné místo č.4 prostranství u čp.100: papír, plast, sklo, kov, nápojový karton, jedlé
oleje a tuky
Sběrné místo ě. 5 prostranství u ZŠ:papír, plast, sklo, nápojový karton
Sběrné místo č. 6 lokalita Svatováclavská' papír, plast, sklo
Sběrné místo ě. 7 místní část Dolánky: papír, plast, sklo, kov, bioodpad

3) Zvláštní sběrné nádoby jsou
a) Biologické odpady,
b) Papír, barua modrá

c) Plasty, PET lahve,
d) Sklo, barva zelená

barevně odlišeny a označeny příslušnými nápisy:

barva hnědá
barua Žlutá

barva černá označená K)VY
JedIé oleje a tuky, barva černá označená TUKY
Nápojový karton, barva černá víko oranžové

e) Kovy,

0

g)

4)

Do zvláštních sběrných nádob je zakázáno ukládat jiné sloŽky komunálních odpadů, neŽ
pro které jsou určeny.
plnit tak, aby je bylo moŽno uzavřít a odpad z nich
při manipulaci nevypadával. Pokud to umoŽňuje povaha odpadu, je nutno objem odpadu
před jeho odloŽením do sběrné nádoby minimalizovat.

5) Zvláštnísběrné nádoby je povinnost

čl. a
nebezpečných
Svoz
sloŽek komunálního odpadu

1) Svoz nebezpečných sloŽek komunálního odpadu je zajišt'ován minimálně dvakrát ročně
jejich odebíráním na předem vyhlášených přechodných stanovištích přímo do zvláštních

2

sběrných nádob k tomuto sběru určených. lnformace o svozu jsou zveřejňovány na
úřední desce, v aktualitách na webu obce a v místním rozhlase.

2)

Soustřed'ování nebezpečných sloŽek komunálního odpadu podléhá poŽadavkům
stanoveným v čl. 3 odst. 4 a

5.

Čl. s
Svoz objemného odpadu

1) Svoz objemného odpadu je zajišt'ován dvakrát ročně jeho odebíráním na

předem

vyhlášených přechodných stanovištích přímo do zvláštních sběrných nádob k tomuto
účeluurčených. lnformace o svozu jsou zveřejňovány na úřednídesce, v aktualitách na
webu obce a v místním rozhlase'

2)

Soustřed'ování objemného odpadu podléhá poŽadavkům stanoveným v čl. 3 odst' 4 a 5

čl. s
Soustřed'ování směsného komunálního odpadu
a) Směsný komunální odpad se odkládá do sběrných nádob. Pro účelytéto vyhlášky se
sběrnými nádobami rozumějí'
b) Popelnice o objemu 1201
c) igelitové pytle
d) odpadkové koše, které jsou umístěny na veřejných prostranstvích v obci, slouŽícípro
odkládání drobného směsného komunálního odpadu.
1) Soustřed'ování směsného komunálního odpadu podléhá poŽadavkům stanoveným

včl.3odst.4a5'

cl.7

Nak!ádání s komunáIním odpadem vznikajícímna územi obce při činnosti právnických
a podnikajícíchfyzických osob
1) Právnické a podnika1icí fyzické osoby zapojené do obecního systému na základě smlouvy
sobcí komunální odpad dle čl' 2 odst. 1 písm.j) předávají nádoby o objemu 120l nebo
2401.

2) Výše úhrady za zapojení do obecního systému se stanoví dle kapacity soustřed'ovacích
prostředků

3) Úhrada se vybírá jednorázově, a to v hotovosti.

ct.8

Nakládání s movitýmivěcmiv rámci předcházení vzniku odpadu

1) obec

v rámci předcházení vzniku odpadu za účelemjejich opětovného pouŽití nakládá
s těmito movitými věcmi.
b) oděvy a textil

2)

Movité věci uvedené v odst. 1 lze předávat na Sběrném místě č. 3 parkoviště u čp.32
Movitá věc musí být předána v takovém stavu, aby bylo moŽné její opětovné pouŽití.

J

čl. g

Závěreč,ná ustanovení

1) Nabytím účinnostitéto vyhlášky

se

zrušuje obecně závazná vyhláška obce
č'412019 o systému shromaŽd'ování, sběru, přepravy, třídění, vyuŽíváni a odstraňování
komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem

2)

Tato vyhláška nabývá Účinnosti dnem 1.1.2022

t.
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Barbora Adamcová
starostka

místostarosta

Vyvěšeno na úřednídesce obecního úřadu dne:18J0.2021
Sejmuto z úřední desky obecního úřadu dne: . '..l'1t!..ď..q.A1.
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