
OBEC JANKOV

obecně záv azná vyh |áška
obce Jankov

č.3l2o14,

o stanovení systému shromažďování, ssru, pfupravy, tffdění, využívání
a odsÍaňovánÍ komuná|ních odpadů a nak|ádánÍ se stavebním odpadem na území

obce Jankov

Zastupite|stvo obce Jankov se na svém zasedání dne 17' května 2014 usnesením ě. 4
usneslo vydat na základě $ 17 odst. 2 záRona ě.í85/200í Sb., o odpadech a o změně
některých dalších zákonů, ve znění pozděiších předpisů (dá|e jen 

'ákon o odpadech"), a
v souladu s $ í0 písm. d) a $ 84 odst. 2 písm. h) ákona ě,.1f;BnwCI Sb., o obcích (obecní
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, (dá|e jen .zákon o obcích.), tuto obecně ávaznou
vyhlášku:

čl' t
Úvodní ustanovení

Tato obecně závazná vyh|áška (dá|e jen 
'vyh|áška") stanovuje systém shromažďování,

9běru. přepravy, tříděnÍ, využívání a odstraňování komuná|ních odpadŮ rznikajících na
území obce Jankov, včetně nak|ádání se stavebním odpademl).

čl. z
TříděnÍ komuná|ního odpadu

1) Komuná|ní odpad se třídí na:

Například
a) tříděný odpad, kteým je papÍr, nápojové kartony, sklo, plast, včetně PET tahví,
b) obiemný odpad,
c) nebezpečné složl<y komunáInÍho dpadu,
d) směsnýodpad.

2) Směsný odpad je zby|ý komuná|ní odpad po stanoveném vytřídění d|e
odst. 1 písm' a), b), c).

čt. e
Shromažďování tfiděného odpadu

1) Tříděný odpad je shromaŽďován do an|áštních sběmých nádob

.) vyneska č.38l/20ol Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů' Sezrram nebezpečných odpaóla seanarny
odpadů a států pro rričely vývozq dovozu a tranzitu o@adů a postup při udělování souhlasu k vývozu'
dovozu a nanzitu odpadů (Katalog odpadů)



Zv|áštní sběmé nádoby jsou umístěny na vyhrazeném místě ve středu obce.

3) Zv|áštní sběmé nádoby jsou barevně od|išeny a označeny přís|ušnými nápisy:

papír, barua modrá
sklo, barua zelená
plasý, PET lahve, nápojové kartony barua žlutá

čl. l
Sběr a svoz nebezpečných slořek komuná|ního odpadu

Sběr a svoz nebezpeěných složek komuná|ního odpadů2l je zajišťován minimálně dvakrát
ročně jejich odebíráním na předem vyhlášených přechodných stanovištích přímo do
zv!áštních sběmých nádob k tomuto sběru určených. |nformace o sběru jsou
zveřejňovány na úřední desce obecního Úřadu.

1) Nebezpeěné s|oŽky komuná|ního odpadu lze také odevzdávat ve sběmém dvoře, ktený
je umístěn v Hrádku u Pacova.

čl. s
Sběra svoz obiemnóho odpadu

1) objemný odpad je takový odpad, kteý rrzh|edem ke svým rozměrům nemůŽe být
umístěn do sběrných nádob (např. kobetce, matrace, nábýek),

2) Sběr a svoz objemného odpadu je zajišťován minimálně íx jeho odebíráním na předem
vyh|ášeném přechodném stanovišti přímo do zv|áštních sběmých nádob k tomuto Úče|u
určených. |nformace o sběru jsou zveřejňovány na úřední desce obecního úřadu.
objemný odpad |ze také oderzdávat ve sběmém dvoře, který je umístěn v Hrádku u
Pacova

čl. e
Shrcmažďování směeného odpadu

Směsný odpad se shromaŽďuje do sběmých nádob. Pro úče|y této vyh|ášky sběrnými
nádobamijsou:

a) typizované sběrné nádoby popelnice, urěené ke shromaŽďování směsného
komuná|ního odpadu,

čl. z
Nak|ádání se stavebním odpadem

1) Stavební odpad je stavební a demoliční odpad. Stavební odpad nenÍ odpadem
komuná|ním.

2| Stavební odpad |ze použít, předat čiz|ikvidovat zákonem stanoveným způsobem.

zl vytiláska č.381l2oo1 Sb., kterou ge stanoví rGta|og odpadů, Seznam nebezpečrrých odpadů a seiznamy
oop"9ů a států'pro Účely vývozu, dovozu a tramitu odpďů a postup pii udě|ovánisouh|asu k vfilozu, dovozu a
tranzitu odpadů (Kata|og odpadů)

z',)

a)
b)
c)



l )

2)

3) Likvidaci stavebního odpadu zajišťuie pwodce na v|astní nák|ady.

čt. g
Závěrečná ustanovenÍ

Nabytím účinnostitéto vyhlášky se zrušuje obecně závazná vyh|áška obce o nakládání
s komuná|ním a stavebním odpadem z roku 2oO2&zčíse|ného označení.
Tato vyhláška nabývá úěinnosti dnem 1,7.2014.

Lora,*a--t

místostarosta

Vyvěšeno na úřední desce obecního úřadu dne: 18. 5.2014

Sejmuto z Úřední desky obecního úřadu dne: 3. 6.zau

oBEC JANKOV
393 01 Pe|hřimov

lČ: 00583464


