
OBEC JANKOV

obecně záv azná vyh|áška
obce Jankov

ě,.412015,

o stanovení systému shromďďování, sběru, pfupravy, tříděnÍ, využívání
a odstraňování komunálních odpadů a nak|ádání se stavebním odpadem na území

obce Jankov

Zastupite|stvo obce Jankov se na svém zasedání dne ....'... usnesením ě. ... usnes|o vydat
na základě $ 17 odst. 2zákona ě.185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých da|ších
zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dá|e jen ,zákon o odpadech"), a y sou|adu s $ 10
písm. d) a s &4 odst. 2 písm. h) zákona ě.128l2ao0 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění
pozdějších předplsů, (dá|e jen 

'zákon o obcÍch.), tuto obecně závaznou vyh|ášku:

čt. t
Úvodní ustanovení

Tato obecné závazná vyh|áška (dá|e jen 
'vyhláška") stranovuje systém shromažďování,

sběru, přepravy, třídění, vyuŽívání a odstraňování komuná|ních odpadů vznikajících na
území obce Jankov, včetně nakládání se stavebním odpademí).

él. z
Třídění komunálního odpadu

Komuná|ní odpad se třídí na:

Napfrklad
tříděný odpad, Keým je papÍr, nápojové kartony, sklo, plast, včetně PET lahví,
objemný odpad,
nebezpečné složky komunáIního odpadu,
směsný odpad.
Tříděný odpad kov
bircdpad

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

čt. g
Shromďďování tříděného odpadu

1) Tříděný odpad je shromaŽďován do ztlláštních sběmých nádob.

') vyhláska č.3812o0l Sb., kterou se stanoú Katalog odpaoE Seznam nebezpečných odpadů a s€anamy
odpadů a států pro účely vývozu" dovozu a tanzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývoztl'
dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů)
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Zvláštní sběmé nádoby jsou umístěny na vyhrazeném místě ve středu obce. Sběrná
nádoba na kov a biologický odpad je umístěna na adrese Jankov 29 kaŽdou sobotu v
době od 19:00 do 20:00 nebo po dohodě s obcí.
Zv|áštní sběmé nádoby jsou barevně od|išeny a označeny přís|ušnými náplsy:

papÍr, barua modrá
sklo, barua zelená
plasty, PET lahve, nápojové kartony barua žlutá
kov, nápisem KoV
bioodpad ,barua bílá

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

Sběr a svoz nebezpečných s|oŽek komuná|ního odpadů2l je zajišťován minimálně dvakrát
roěně jejich odebíráním na předem vyh|ášených přechodných stanovištích přímo do
zvláštních sběmých nádob k tomuto sběru urěených. |nformace o sběru jsou
zveřejňovány na úřední desce obecního úřadu.

1) Nebezpeěné s|oŽky komunálního odpadu |ze také odevzdávat ve sběmém dvoře, kteý
je umístěn v Hrádku u Pacova.

čl. s
Sběr a svoz obiemného odpadu

l) objemný odpad je takový odpad, kteý rzhledem ke svým rozměrum nemůŽe být
umístěn do sběrných nádob (např. koberce, matrace, nábýek).

2) Sb.ěr a svoz objemného odpadu je zajišťován jeho odebíráním na předem vyhlášeném
přechodném stanovišti přímo do an|áštních sběmých nádob k tomuto úěe|u určených.
lnformace o sběru jsou aneřejňovány na úřední desce obecního úřadu. objemný odpad
lze také odevzdávat ve sběmém dvoře, kteý je umístěn v Hrádku u Pacova

čl. e
Shromažďování směsného odpad u

Směsný odpad se shromďďuje do sběmých nádob. Pro úče|y této vyh|ášky
sběmými nádobamijsou

typizované sběrné nádoby pope|nice, určené ke shromďďování
komunálního odpadu,

čl. z
Naktádání se stavebním odpadem

4 vyruasra č.381Í2ooí Sb., kterou se stanoví Katatog ďpadů, Seznam nebezpečných ďpadů a se|Znamy
odpadů a států pro účeý vývozu, dwozu a tranzitu odpadů a postup pň udělováni souh|asu k vývozu, dovozu a
tranzitu odpadů (Katralog odpadů)

1)

a) směsného



1) Stavební odpad je stavební a demo|iění odpad. Stavební odpad není odpadem
komunálním.

Stavební odpad |ze pouŽít, předat čizlikvidovat zákonem stanoveným způsobem.

Llkvidacistavebního odpadu zajišťuje původce na v|astní nák|ady.

čt. g
Závěrečná ustanovení

Nabýím účinnosti této vyhlášky se zrušuje obecně závazná vyh|áška číslo 4/2015
obe o nakládání s komunálním a stavebním odpadem z roku 2014,

Tato vyh|áška nabývá účinnostidnem ,|.4.2015 z důvodu na|éhavého obecního zájmu'
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Vyvěšeno na úřední desce obecního úřadu dne: ... ,4...,?...!.q.T..

Sejmuto z úřední desky obecního úřadu dne:

starosta


