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Obecně závazná vyhláška obce Přibice č. 112019
o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů
Zastupitelstvo obce Přibice se na svém zasedání dne 20. 5. 2019, usnesením č. 68/6/2019
usneslo vydat na základě 517 odst. 2 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve zněni
pozdějších předpisu, a v souladu s 5 10 písm. d) 584 odst. 2 písmeno h) zákona č. 128/2000
Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku.
Článek I
Předmět a působnost vyhlášky
1.

2.
3.

Tato obecně závazná vyhláška stanovuje systém shromažd‘ováni, sběru, přepravy,
tříděni, využíváni a odstraňování komunálních odpadu vznikajících na území obce Přibice
(dále jen ‘systém“) a systém nakládáni se stavebním odpadem na území obce Přibice
(dále jen «obec“).
Účastníky systému jsou fyzické osoby pobývající na území obce.
Původci, kteří produkují odpad zařazený podle Katalogu odpadu jako odpad podobný
komunálnímu z činnosti právnických osob a fyzických osob oprávněných k podnikání,
mohou na základě smlouvy s obcí systému zavedeného touto vyhláškou využít.
Článek 2
Základní pojmy

Základní pojmy pro účely této vyhlášky jsou uvedeny na obecním webu www pnb‘ce cz oddíl
odpady.
Článek 3
Třídění komunálního odpadu
1.

Komunální odpad (dále jen «odpad“) se třídí na následující složky:
a) papír,
b) sklo,
c) plasty,
d) nápojový karton,
e) bioodpad a odpad z údržby zeleně,
f) dřevo,
g) kovy,
h) textil,
i) jedlý olej a tuk,
j) objemný odpad,
k) nebezpečný odpad.

Článek 4
Místa určená pro odkládání odpadu
K odloženi odpadu se určuji sběrná místa:
a)
b)
c)
d)
e)

fl

sběrné nádoby zelené barvy pro barevné sklo a sběrné nádoby bílé barvy pro čiré
sklo umístěné po obci,
Sběrné místo na adrese Přibice 53 pro objemný odpad, textil, dřevo, kovy,
sběrné nádoby (kontejnery) hnědé barvy pro odpad z údržby zeleně a bioodpad
rozmístěné po obci,
předem vyhlášená přechodná stanoviště v termínech mobilního svozu pro
nebezpečný odpad, elektroodpad, jedlý olej a tuk a pro textil (charita),
místo před nemovitosti obývanou nebo jinak užívanou účastníkem systému u veřejné
komunikace v den pravidelného mobilního svozu pro kovy realizovaného místními
stárky případně jiným sportovním či kulturním spolkem nebo sdružením se sídlem
v obci Přibice v předem vyhlášených termínech,
místo před nemovitostí obývanou nebo jinak užívanou účastníkem systému u veřejné
komunikace v den pravidelného mobilního svozu pro plast a plast společně
s nápojovým kartonem, papír, bioodpad a směsný odpad v příslušné sběrné nádobě
a textil v pruhledném pytli dodaném od svozové společnosti.

Článek 5
Pravidla pro shromažďování odpadu
1.
2.
3.
4.
5.

6.

V rámci systému lze odkládat pouze odpad vzniklý v územním obvodu obce Přibice.
Složky odpadu se odkládají odděleně na určených sběrných místech do sběrných nádob
dle jejich označení druhem odpadu.
Odpad se odkládá do sběrných nádob tak, aby při manipulaci s nimi nevypadával a
nedocházelo ke znečišťování sběrných míst, přístupových cest k nim a okolí.
Odpad odložený ve sběrných nádobách nesmí být žádným způsobem hutněn (např.
sešlapáváním) ani nesmí být zaléván vodou.
Je zakázáno:
a) odkládat do sběrných nádob žhavý popel, tekutý odpad, stavební odpad nebo
odpad, který sběrnou nádobu může poškodit, popřípadě znemožnit její vyprázdněni,
b) odkládat do sběrné nádoby jiný druh či složku odpadu, než pro který je určena.
Neumožňuje-li stav komunikace svozové technice příjezd k nemovitosti, od které je
svážen odpad, obec Přibice po dohodě se svozovou společností a účastníkem systému
určí stanoviště sběrné nádoby na nejbližším přístupovém místě. V případě, že shody
není možno dosáhnout, rozhoduje o místu sběrné nádoby obec Přibice.
Článek 6
Oprávnění a povinnosti účastníků systému
Účastnici systému jsou oprávněni:
a) používat sběrné nádoby na odpad rozmístěné na území obce Přibice,
b) používat sběrné nádoby na odděleně vytříděné druhy odpadu,
c) odevzdávat určené složky odpadu při prováděném mobilním svozu,
d) zapojit se do MESOH aktuální pravidla systému MESOH jsou uveřejněna na webu
obce www.Dribice.cz sekce odpady.
—

2.

Účastnici systému jsou povinni:
a) řídit se pravidly pro shromažďování odpadu,

b)
c)
d)

provádět třídění odpadu dle systému zavedeného obcí Přibice,
vytříděné složky odpadu ukládat pouze do určených sběrných nádob nebo na
určená místa,
sběrné nádoby nepřeplňovat nebo neukládat odpad volně vedle nich.
Článek 7
Vlastník objektu

Vlastník objektu převezme nebo vrátí na výzvu sběrné nádoby svozové společnosti (tuto
povinnost, je-li to nutné, může převzít kontaktní osoba stanoviště).
Článek 8
Nakládání se stavebním odpadem
1.

Stavební odpad musí být ukládán do kontejneru na stavební odpad, zajištěného na
náklady puvodce odpadu, pokud není tento odpad přímo nakládán a vyvážen z místa
vzniku k využití nebo k odstraněni. Stavební odpad musí být Po celou dobu přistaveni
kontejneru na stavební odpad zajištěn proti nežádoucímu zhodnoceni nebo úniku.
Puvodce odpadu zajistí, aby ze stavebního odpadu byly vytřiděny nebezpečné složky
odpadu a využitelné složky odpadu.
Článek 9
Závěrečná ustanovení

1.
2.
3.
4.

Podmínky stanovené touto obecně závaznou vyhláškou pro nakládání s odpadem se
vztahují i na odpad podobný komunálnímu odpadu.
Zrušuje se Obecně závazná vyhláška obce Přibice č. 1/2018 o stanovení systému
shromažďováni, sběru, přepravy, třídění, využíváni a odstraňování komunálních odpadu
a nakládání se stavebním odpadem.
Podrobnosti o možnostech tříděni odpadu, možností slev a další informace o
odpadovém hospodářství v obci Přibice jsou uvedeny na webu obce Přibice oddíl
odpady.
Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyhlášení.

Ví chyti
mistostarosta
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Vyvěšeno na úřední desce dne: 23. 5. 2019
Sejmuto z úřední desky dne:

10 -06- 2019
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