OBEC SRBEČ
IČ: 00244449
se sídlem 270 65 Srbeč 16
telefon: 313 562 333 e-mail: info@srbec.cz

Obecně závazná vyhláška obce Srbeč
Č.2/2021

o stanovení obecního systému odpadového
hospodářství

Zastupitelstvo obce Srbeč se na svém zasedání dne 1.10.2021 usnesením č. 174
usneslo vydat na základě § 59 odst. 4 zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech (dále
jen „zákon o odpadech“), a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto
obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):

Čl. 1
Úvodní ustanovení

1. Tato vyhláška stanovuje obecní systém odpadového hospodářství na území obce Srbeč
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 věcí zákonem o odpadech a touto vyhláškou 1.

1§ 61 zákona o odpadech

3.

V okamžiku, kdy osoba zapojená do obecního systému odloží movitou věc nebo odpad,
s výjimkou výrobků s ukončenou životností, na místě obcí k tomuto účelu určeném, stává se obec
vlastníkem této movité věci nebo odpadu2.

4. Stanoviště sběrných nádob je místo, kde jsou sběrné nádoby trvale nebo přechodně umístěny za
účelem dalšího nakládání se směsným komunálním odpadem. Stanoviště sběrných nádob jsou
individuální nebo společná pro více uživatelů.

Čl. 2
Tříděný a směsný komunální odpad

1. Komunální odpad se třídí na tyto složky:
a) Biologické odpady
b) Papír
c) Plasty včetně PET lahví
d) Sklo
e) Kovy
f) Nebezpečné odpady
g) Objemný odpad
h) Jedlé oleje a tuky,
i) Směsný komunální odpad
2. Tříděný odpad je shromažďován do zvláštních sběrných nádob, kterými jsou popelnice umístěné
v obci Srbeč vedle obchodu Jednoty a za mostkem přes Bakovský potok, v dolní části obce naproti
čp. 43. Sběrné nádoby jsou barevně odlišeny a označeny příslušnými nápisy.
3. Směsným komunálním odpadem se rozumí zbylý komunální odpad po stanoveném vytřídění
složek uvedených v čl. 2 odst. 1 písm. a), b), c), d), e), f), g) a h).
4. Směsný komunální odpad se shromažďuje do sběrných nádob individuálních a společných. Pro
účely této vyhlášky se společnými sběrnými nádobami rozumějí popelnice umístěné v obci Srbeč
u hřbitova a odpadkové koše umístěné na různých veřejných prostranstvích v obci, které slouží
pro odkládání drobného směsného komunálního odpadu.

2§ 60 zákona o odpadech

Čl. 3
Objemný a nebezpečný odpad

1. Sběr a svoz objemného odpadu (tj. odpadu, který vzhledem ke svým rozměrům nelze umístit do
trvalých sběrných nádob) je zajišťován odkládáním do sběrných nádob, které jsou přistavovány na
stanovišti u pomníku padlých za 1. světové války. Sběrné nádoby budou přistavovány minimálně
dvakrát ročně v termínech, na které budou občané upozorněni na úřední desce obecního úřadu a
místním rozhlasem.
2. Sběr a svoz nebezpečného odpadu je zajišťován odkládáním do sběrných nádob, které jsou
přistavovány na stanovišti u pomníku padlých za 1. světové války. Sběrné nádoby budou přistavovány
minimálně dvakrát ročně v termínech, na které budou občané upozorněni na úřední desce obecního
úřadu a místním rozhlasem.

Čl. 4
Stavební odpad

1. Stavebním odpadem se rozumí stavební a demoliční odpad. Stavební odpad není odpadem
komunálním.
2. Stavební odpad lze použít, předat či odstranit pouze zákonem stanoveným způsobem. Odložení
stavebního odpadu lze zejména do velkoobjemových kontejnerů, jejichž objednávku zajišťuje
obec, a který bude za úplatu odvezen na řízenou skládku. Tímto se nevylučuje možnost zajistit si
odvoz tohoto odpadu a uložení na řízené skládky vlastními prostředky, popř. jiným způsobem
v souladu se zákonem.

Čl. 5
Závěrečná ustanovení

1. Porušení povinností při nakládání s komunálním odpadem a stavebním odpadem bude
postihováno podle obecně závazných právních předpisů.
2. Zrušuje se Obecně závazná vyhláška obce Srbeč č. 1/2003 o nakládání s komunálním a se
stavebním odpadem, která nabyla účinnosti dne 1. 1. 2004.
3. Tato vyhláška nabývá účinnosti dne 1.1.2022

Vít Řebík

Tomáš Kytka

starosta obce Srbeč

místostarosta obce Srbeč

Vyvěšeno na úřední desce obecního úřadu dne 20.10.2022

Sejmuto z úřední desky obecního úřadu dne:……………..
Datum předběžného sejmutí z úřední desky obecního úřadu dne: 10.11.2021

