odpadu
ShromažďovánítŤíděného

OBEC Makov
o bec ně záv azná vyh|áška
obce Makov
č,1l201o,
využívání
o slanovenísystémushromažďování'sběru' pňepravy'tŤídění'
a odstrařování komuná|nichodpad a nak|ádáníse stavebnímodpadem na
zemíobce Makov
Zastupite|stvo
obce Makov se na svémzasedánídne 29' |istopadu2010 usnesením
Sb.' o
č,.131212010
usnes|ovydat na zák|adě s 17 odst. 2 zákona č.'t85/2001
piedpisťt
(dá|e
zákon , ve zněnípozdějších
odpadecha o změně něktenj'ch
da|ších
jen,"zákon
a vsou|adus s 10 písm.d) a s 84 odst.2 písm'h) zákona
o odpadech..)'
piedpistlt,(dá|ejen
ve znění pozdějších
č.12812000
Sb., o obcích(obecnízŤízení),
tuto obecně závaznou vyh|ášku:
,,zákono obcích..)'
čt.t
Úvodní ustanovení
Tato obecně závazná vyh|áška (dá|e jen ,,vyh|áška..)
stanovuje systém
shromažďování,
sběru, pÍepravy,tÍídění'vyuŽívánía odstrařováníkomuná|ních
odpadťrvznikajícíchna zemí obce Makov, včetně nak|ádáníse stavebním
odpademr).

ét'z

TÍíděnikomuná|níhoodpadu
1 ) Komuná|ní
na:
odpadse tĚídí
a)
b)
c)
d)

1)

2) Zv|áštní
sběrnénádoby jsou umístěnyna návsi uprostĚedobce Makov, proti
zastávce
autobusťr.
3)

čt.+

je zajišťován
jedenkrát
odpadťr2)
1) Sběr a svoz nebezpečnfchs|ožekkomuná|ního
na pĚedemvyh|ášenfchpňechodnlchstanovištích
za dva rokyjejichodebíráním
pňímodo zv|áštních
sběrnfch nádob k tomutosběru určenfch'lnformaceo
místním
desce obecníhoriňadua h|ášením
sběru jsou zveňejřoványna rjŤední
rozhlasem.

čt.s

Sběr a svoz objemnéhoodpadu
1)

objemn! odpad je takovl' odpad,kten'/vzhledemke su/m rozměrtrmnem Že
bÝtumístěndo sběrn 'ch nádob (napi.koberce,matrace,nábytek).

2\

jedenkrátročnějeho odebíráním
odpaduje zajišťován
Sběr a svoz objemného
pÍímo
sběrnfch
do zv|áštních
na pÍedemvyh|ášenlchpiechodnÝchstanovištích
na Íední
o sběrujsou zveŤejĚovány
nádob k tomutorjčeluurčenfch.lnÍormace
místním
rozh|asem.
a h|ášením
desce obecníhorjŤadu

čl.e
ShromaŽďovánísměsnéhoodpadu
1)
a)

.)
nebezpečnychodpadri a semy
vyl'láška č.:s t/zool sb', ldelou se stmoví Katalog odpadri Sero
odpadri a státri pro uěely ujvozg dovoa a treitu odpadri a postup pii udělování soublrou k qvozq
dovozu a treitu odpadťr(Katalog odpaďi)

sk|o,šed! kontejner'na|epenaná|epkapro sběr sk|a
tuhf domovníodpad'šedf kontejner

Sběr a svoz nebezpečnfchs|ožekkomuná|nihoodpadu

2) Směsn! odpad je zby|f komuná|níodpad po stanovenémWtĚíděníd|e

čt.s

a označeny:
Zv|áštní
sběrnénádobyjsouod|išeny
a)
b)

tňíděnÝ
odpad,kterlmje paph,nápojovékartony,sk|o,p|ast,včetněPĚT |ahví,
objemnÝodpad'
nebezpečné
sIožkykomuná|ního
odpadu,
směsnf odpad.
odst.1 písm.a)' b)' c).

sběrnlch nádob.
TŤíděnÝ
odpadje shromažďován
do zv|áštních

b)

nádob. Pro čelytétovyh|ášky
do sběrn1i'ch
Směsnf odpad se shromažd,uje
sběrnlmi nádobamijsou
pyt|e,určené
ige|itové
typizovanésběrnénádoby,napí.pope|nice,kontejnery,
ke shromaždbvání
směsnéhokomuná|ního
odpadu,
odpadkové koše, kteréjsou umístěny na veĚejnfch prostranstvíchv obci,
pro odk|ádání
směsnéhokomunálního
odpadu.
sIouŽící
drobného

Seam nebezpečq!'ch
odpadťr
a semy
odpaďi
') vyblášku č':at/zool sb., liÍelouse stmoví Katalog odpadťr'
a státri pro uěely vjvoal dovoa a treitu odpadri a posfup pii udělováni souhlasu k ujvozu, dovoa a treifu
odpadri (Katalog odpad )

2)

StanovištěsběrnÝch nádob je místo,kde jsou sběrnénádoby trva|enebo
pĚechodně
umístěny za če|em odstraněnísměsného odpadu oprávněnou osobou.
pro víceuživate|ťr.
stanovištěsběrnfchnádobjsou individuá|ní
nebo spo|ečná

čt.z

Nak|ádáníse stavebnim odpadem
1)

odpad.Stavebníodpad neníodpadem
Stavebníodpadje stavebnía demo|iční
komuná|ním.

2)

Stavební odpad |ze použít,pŤedat či z|ikvidovatzákonem stanovenlm
zousobem.

s|uŽebfirem,jejichžseznamje
3) Pro odloŽenístavebníhoodpaduje možnévyužít
k dispozicina obecním íadě'

ct.a

Závěrečnáustanovení
1)

Nabytímrírčinnosti
této vyh|áškyse zrušuje obecně závazná vyh|áškaobce
Makov č. 212009',o stanovenísystémushromaŽdbvání,sběru, pŤepravy,
tÍídění,využívánía odstrařování komuná|níchodpad a nak|ádáníse
stavebnímodpademna zemíobce Makovze dne 16.6.2009'

2\ Tato vyh|áškanablvá tičinnosti
dnem .t.|edna2011.

Wffi)
MartinZilka
starosta

Vyvěšenona iednídesce obecního Íadudne 30. |istopadu2010
Sejmutoz iednídesky obecního Íadu20. prosince2010

