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OBEC Lazníčky
Zastupitelstvo obce Lazníčky
Obecně závazná vyhláška obce Lazníčkyé.212021,
o stanovení obecního systému odpadového hospodářství
Zastupitelstvo obce Lazníčkyse na svém zasedání dne 12. 11. 2021 usnesením č. 20211221166
usneslo vydat na základě § 59 odst. 4 zákona é. 541l2a20 Sb,, o odpadech (dále jen ,,zákon

oodpadech"),avsouladus§lOpísm.d)a§84odst.2písm.h)zákonaé.12812000Sb.,
o obcích (obecní zřízení),ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen
,,vyhláška"):

čl. t
úvodníustanovení
1)

Tato vyhláška stanovuje obecní systém odpadového hospodářství na územíobce Lazníčky.

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 věcízákonem o odpadech a touto vyhláškou1,

3)

V okamžiku, kdy osoba zapojená do obecního systému odložímovitou 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
účelemdalšíhonakládání s komunálním odpadem. Stanoviště sběrných nádob jsou individuální nebo
společná pro více uživatelů.

čl. z
Oddělené soustřeďování 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) SRlo,
1

2

§ 61 zákona o odpadech
§ 60 zákona o odpadech

tčo: oo0gogzt

Bankovní spojení: ČS,a.s. 321 8555379/0800

Obec Lazníčky

KRAJ aLoMaUcKÝ
čtru MÁs - uonevsxÁ aaÁNn
črcnt M KRIREGI oNu poarčví

Lazníčky35

CZ-75125 Veselíčkou Lipníka nad Beěvou
wJgea-te&v*a

o§ec ianiqkv.cg
mobil: 774 072076
tel.: 581 033 033

čt. +
Svoz nebezpečných složek kamunálního odpadu

1) Svoz nebezpečných složek komunálního odpadu je zajišťován minimálně dvakrát ročně jejich
odebíráním na předem vyhlášených přechodných stanovištích přímo do zvláštníchsb,ěrných

nádob k tomuto sběru určených. lnformace o svozu jsou zveřejňovány na úřednídesce obecního
úřadu, elektronické úřední desce a prostřednictvím rozhlasu.

2) Soustřeďování nebezpečných složek komunálního odpadu podléhá požadavkůmstanoveným
vč1.3odst.4a5.

čl. s

Svoz obiemného odpadu
1)

Svoz objemného odpadu je zajišťován obcí minimálně jednou ročně jeho odebíráním na předem
vyhlášených přechodných stanovištích přímo do zvláštních sběrných nádob k tomuto účelu
určených. lnformace o svozu jsou zveřejňovány na úřední desce obecního úřadu, elektronické
úřední desce a prostřednictvím rozhlasu,

2) Soustřeďování objemného odpadu podléhá požadavkůmstanoveným v čl. 3 odst. 4 a 5.

čl. o
Soustřeďování směsného komunálního odpadu
1)

Směsný komunální odpad se odkládá do sběrných nádob, Pro účelytéto vyhlášky se sběrnými
nádobami rozumějí.
a) Typizavané sběmé nádoby (popelnice) určenéke shromažďování směsného komunálního

odpadu,
b) odpadkové koše, které jsou umístěny na veřejných prostranstvích v obci, sloužícípro
ad kI ád án í d rob né h o směsného kom un ál n ího odpad u,

2)

Soustřeďování směsného komunálního odpadu podléhá požadavkůmstanoveným

vč1,3odst.4a5.

čt. z
Kom

u n itn

í kom postov án

í

1) Komunitním kompostováním je systém soustřeďování rostlinných zbytků z údřby zeleně, zahrad
a domácností z územíobce, jejich úprava a následné zpracování v komunitní kompostámě na
kompost3.

2\

Rostlinné zbytky zúdřby zeleně, zahrad a domácností ovoce a zelenina ze zahrad
a kuchyní, drny se zeminou, rostliny a jejich zbytky neznečištěnéchemickými látkami, které budou
využity v rámci komunitního kompostování, lze:

'§

65 zákona o odpadech
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e) Kovy,
f) Nebezpečné odpady,
g) Objemný odpad,
h) Jedlé oleje a tuky,
i) Směsný komunální odpad

2) Směsným

komunálním odpadem se rozumí zbylý komunální odpad po stanoveném vytřídění
podle odstavce 1 písm. a), b), c), d), e), f), g), h) a i).

3)

Objemný odpad je takový odpad, ktený vzhledem ke svým rozměrum nemůžebýt umístěn do
sběrných nádob (např. koberce, matrace, nábytek).

čl. s
Soustřeďování papíru, plastů, skla, kovů, biologického odpadu, jedlých olejů a tuků
1)

Papír, plasty, sklo, kovy, biologické odpady, jedlé oleje a tuky se soustřeďují do zvláštních
sběrných nádob, ktenýmijsou žluté,modré a zelené nádoby o objemu 1100

l.

2) Zvláštní sběrné nádoby jsou umístěny na těchto stanovištích:

a)
b)

c)

d)

3)

sběmé nádoby
COOP Jednoty
sběmé nádoby
sběmé nádoby
sběrné nádoby

na papír, plast, sklo, kovy a jedlé oleje: prostransNí vedle budovy obchodu
Uherský Ostroh.
na biologický odpad: prostranství u hasičskénádže
na biologický odpad: prostranství před domem s č.p. 87
na bíologický odpad: prostranství v Hýku

Zvláštní sběrné nádoby jsou barevně odlišeny a označeny příslušnými nápisy:
a) Biologické odpady, barua hnědá a kontejnery barua zelná,
b) Papír, barua modrá,
c) Plasty, PET lahve, barua žlutá,
d) sklo, barva stříbrná a zelená,
e) Kovy, barua šedá a černá,
0 Jedlé oíeje a tuky, barua černá s růžovýmvíkem,

4)

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

povinnost 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
odloženímdo sběrné nádoby minimalizovat.

5) Zvláštní sběrné nádoby je
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odkládat do kontejnerů přistavených v jednotlivých částech obce:

o
.
.

vedle hasičskénádrže
pň lokalitě Hýk
prostranství před domem s č.p. 87

čt. g
závěrečná ustanovení

1) Nabytím účinnostitétovyhlášky se zrušuje Obecně závazná vyhláška obce Lazníčkyč, 1l2O20,
o místnímpoplatku za provoz systému shromaždbvání, sběru, přepravy, třídění, využívánía
odstraňování komunálních odpadů.

2)

úěinnosti dnem 1. 1. 2Q22.

Tato v

Bc.

pavlína kubíková
starostka

Petr štotcař

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

tčo; ooogOszt
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