OBEC JANKOV
obecně závazná vyh|áška
obce Jankov
č.3l2o14,
o stanovenísystémushromažďování,
ssru, pfupravy,tffdění,využívání
a odsÍaňovánÍkomuná|ních
odpadůa nak|ádánÍ
se stavebnímodpademna území
obce Jankov
Zastupite|stvo
obce Jankov se na svémzasedánídne 17' května2014 usnesenímě. 4
usneslovydatna základě $ 17 odst. 2 záRonaě.í85/200íSb., o odpadecha o změně
předpisů(dá|ejen
některýchdalšíchzákonů,ve zněnípozděiších
o odpadech"),
a
'ákon
v souladus $ í0 písm.d) a $ 84 odst.2 písm.h) ákona ě,.1f;BnwCI
Sb., o obcích(obecní
předpisů,
zřízení),
ve zněnípozdějších
(dá|ejen .zákono obcích.),
tutoobecněávaznou
vyhlášku:
čl' t
Úvodníustanovení
Tato obecně závazná vyh|áška(dá|ejen
stanovujesystémshromažďování,
'vyh|áška")
přepravy,
tříděnÍ,
využívání
a
odstraňování
komuná|ních
odpadŮrznikajících
na
9běru.
územíobceJankov,včetněnak|ádání
se stavebním
odpademl).

čl.z

TříděnÍkomuná|níhoodpadu
1) Komuná|ní
odpadse třídína:
a)
b)
c)
d)

Například
tříděnýodpad, kteým je papÍr,nápojovékartony, sklo, plast,včetněPET tahví,
obiemnýodpad,
nebezpečnésložl<y
komunáInÍhodpadu,
směsnýodpad.

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

čt.e

Shromažďovánítfiděnéhoodpadu
1) Tříděnýodpadje shromaŽďovándo an|áštních
sběmýchnádob
.) vyneska č.38l/20olSb.,kterousestanoví
Katalogodpadů'
Sezrramnebezpečných
odpaóla seanarny
odpadů
a státůpro rričely
vývozq dovozua tranzituo@adůa postuppři udělovánísouhlasuk vývozu'
(Katalogodpadů)
dovozua nanzituodpadů

z',) Zv|áštní
sběménádobyjsou umístěny
na vyhrazeném
místěve středuobce.
3) Zv|áštní
přís|ušnými
sběménádobyjsoubarevněod|išeny
a označeny
nápisy:
a) papír,
baruamodrá
b) sklo,baruazelená
c) plasý, PET lahve,nápojové
kartonybaruažlutá

č l. l
Sběr a svoz nebezpečných
slořek komuná|ního
odpadu
je zajišťován
Sběr a svoz nebezpeěných
složekkomuná|ního
odpadů2l
minimálnědvakrát
jejich
předem
ročně
přechodnýchstanovištích
odebíráním
na
vyhlášených
přímodo
zv!áštníchsběmých nádob k tomuto sběru určených.|nformaceo sběru jsou
zveřejňovány
na úřední
desceobecního
Úřadu.
1)

Nebezpeěné
s|oŽkykomuná|ního
odpadulze takéodevzdávatve sběmémdvoře,ktený
je umístěn
v Hrádkuu Pacova.
čl.s
Sběra svoz obiemnóhoodpadu

1)

objemnýodpadje takovýodpad,kteý rrzh|edem
ke svým rozměrůmnemůŽebýt
umístěn
do sběrnýchnádob(např.kobetce,matrace,nábýek),

2)

Sběra svoz objemného
odpaduje zajišťován
minimálněíx jehoodebíráním
na předem
přechodném
přímodo zv|áštních
vyh|ášeném
stanovišti
sběmýchnádobk tomutoÚče|u
určených.
|nformaceo sběru jsou zveřejňoványna úřednídesce obecníhoúřadu.
objemnýodpad|zetakéoderzdávatve sběmémdvoře,kterýje umístěnv Hrádkuu
Pacova
čl.e
Shrcmažďování
směenéhoodpadu

a)

Směsnýodpadse shromaŽďuje
do sběmýchnádob.Pro úče|y
tétovyh|ášky
sběrnými
nádobamijsou:
typizovanésběrné nádoby popelnice,urěenéke shromaŽďování
směsného
komuná|ního
odpadu,

čl.z

Nak|ádáníse stavebnímodpadem
1)
2|

Stavební odpad je stavební a demoličníodpad. Stavební odpad nenÍ odpadem
komuná|ním.

předatčiz|ikvidovat
Stavebníodpad |ze použít,
zákonem stanovenýmzpůsobem.
zl vytiláska

č.381l2oo1Sb., kterouge stanovírGta|ogodpadů,Seznam nebezpečrrých
odpadůa seiznamy
oop"9ůa států'proÚčelyvývozu,dovozu a tramitu odpďů a postuppii udě|ovánisouh|asuk vfilozu, dovozu a
tranzituodpadů(Kata|ogodpadů)

3)

pwodcena v|astní
Likvidacistavebního
odpaduzajišťuie
nák|ady.
čt.g
ZávěrečnáustanovenÍ

l)
2)

Nabytím
účinnostitéto
vyhláškyse zrušujeobecně závaznávyh|áška
obceo nakládání
s komuná|ním
a stavebním
odpademz roku2oO2&zčíse|ného
označení.
Tatovyhláška
nabýváúěinnosti
dnem1,7.2014.

Lora,*a--t

místostarosta

Vyvěšenona úřední
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Sejmutoz Úřednídeskyobecníhoúřadudne:3. 6.zau
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