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čt.t
Úvodní ustanovení
Tato obecné závazná vyh|áška(dá|e jen
'vyhláška")stranovujesystém shromažďování,
sběru, přepravy, třídění,vyuŽívánía odstraňování
komuná|níchodpadůvznikajícíchna
územíobce Jankov,včetněnakládáníse stavebnímodpademí).

él.z

Tříděníkomunálníhoodpadu
í)

Komuná|níodpad se třídína:

a)
b)
c)
d)
e)

Napfrklad
tříděnýodpad, Keým je papÍr,nápojovékartony, sklo, plast, včetněPET lahví,
objemnýodpad,
nebezpečnésložkykomunáIníhoodpadu,
směsnýodpad.
Tříděnýodpad kov
bircdpad

0

2) 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 tříděnéhoodpadu
1) Tříděnýodpadje shromaŽďovándo ztlláštních
sběmých nádob.
odpadůa s€anamy
') vyhláska č.3812o0l Sb., kterou se stanoúKatalog odpaoE Seznamnebezpečných
odpadůa státůpro účelyvývozu"dovozu a tanzitu odpadůa postuppři udělovánísouhlasuk vývoztl'
dovozu a tranzitu odpadů(Katalog odpadů)

2)
3)
a)
b)
c)
d)
e)

Zvláštní
sběménádobyjsou umístěnyna vyhrazeném
místěve středuobce.Sběrná
nádobana kov a biologickýodpadje umístěna
na adreseJankov29 kaŽdousobotuv
doběod 19:00do 20:00nebopo dohoděs obcí.
Zv|áštní
přís|ušnými
sběménádobyjsoubarevněod|išeny
a označeny
náplsy:
papÍr,
baruamodrá
sklo,baruazelená
plasty,PET lahve,nápojovékartonybaruažlutá
kov, nápisemKoV
bioodpad,baruabílá
č l. l

Sběr a svoz nebezpečnýchsložek komuná|níhoodpadu
Sběr a svoz nebezpečnýchs|oŽekkomuná|níhoodpadů2lje zajišťovánminimálně dvakrát
roěně jejich odebíránímna předem vyh|ášenýchpřechodnýchstanovištíchpřímodo
zvláštních sběmých nádob k tomuto sběru urěených. |nformace o sběru jsou
zveřejňoványna úřednídesce obecníhoúřadu.
1)

Nebezpeěnés|oŽkykomunálníhoodpadu |ze takéodevzdávatve sběmémdvoře, kteý
je umístěnv Hrádku u Pacova.

čl.s

Sběr a svoz obiemnéhoodpadu
l)

objemný odpad je takový odpad, kteý rzhledem ke svým rozměrum nemůŽebýt
umístěndo sběrných nádob (např. koberce,matrace, nábýek).

2)

jeho odebíránímna předem vyhlášeném
Sb.ěra svoz objemnéhoodpaduje zajišťován
přechodnémstanovištipřímodo an|áštních
sběmých nádob k tomuto úěe|uurčených.
lnformaceo sběrujsou aneřejňoványna úřednídesce obecníhoúřadu.objemný odpad
lze takéodevzdávatve sběmémdvoře, kteý je umístěnv Hrádku u Pacova

čl.e

Shromažďovánísměsného odpad u
1)

Směsný odpad se shromďďuje do sběmých nádob. Pro úče|ytéto vyh|ášky

sběmýminádobamijsou
a) typizované sběrné nádoby pope|nice, určenéke shromďďování směsného
komunálního
odpadu,

čl.z

Naktádáníse stavebnímodpadem

4 vyruasrač.381Í2ooí
Sb.,kterouse stanovíKatatogďpadů,Seznamnebezpečných
ďpadů a se|Znamy
odpadů
a státůproúčeý
vývozu,dwozu a tranzituodpadů
a postuppňudělovánisouh|asuk vývozu,dovozua
(Katralog
tranzituodpadů
odpadů)

1)

Stavebníodpad je stavebnía demo|iěníodpad. Stavebníodpad není odpadem
komunálním.

2)

předatčizlikvidovat
Stavební
odpad|zepouŽít,
zákonemstanoveným
způsobem.

3)

původce
Llkvidacistavebního
odpaduzajišťuje
na v|astní
nák|ady.
čt.g
Závěrečnáustanovení

l)

Nabýímúčinnosti
tétovyhláškyse zrušujeobecně závazná vyh|áškačíslo4/2015
obe o nakládání
s komunálním
a stavebním
odpademz roku2014,

2)

,|.4.2015
Tatovyh|áška
nabýváúčinnostidnem
z důvodu
na|éhavého
obecního
zájmu'

n
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