
OBEC BOJANOVICE
obecně závazná whláška

. 
č. 2120|5

o stanovení systému shromažďování, sběruo přepravyo třídění' využÍvání
a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce

Bojanovice

Zastupitelstvo obce Bojanovice se na svém zasedání dne 25,3,2015 usnesením č. 3 usneslo
vydat nazák|adě $ 17 odst. 2 zákona č. l85/2001 Sb., o odpadech a o změně někte4ých
dalších zákon:ů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,zákon o odpadech,'), ay souladu s $
l0 písm. d) a $ 84 odst. 2 písm. h) zákonač. 12812000 Sb., o obcích (obecní zřuení),ve znění
pozdějších předpisů (dále jen ,,zákon o obcích..)' futo obecně závaznou vyhlášku:

čt. t

Úvodní ustanovení
Tato obecně závazná vyhláška (dále jen ,,vyhláška..) stanovuje systém shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, vyllžívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území obce
Bojanovice, včetně nak|ádání se stavebním odpadem.

Čl.z
Třídění komunálního odpadu

1) Komunální odpad se třídí na složky:

a) Papír
b) Ptasý včetně PET lahví
c) Skto
d) Kovy
e) Směsný komuruÍlní odpad

fl Nópojové kartony
g) Nebezpečné odpady
h) objemný odpad
i) Biologicke odpady.

2) Směsným komunálním odpadem se rozumí zbylý komunální odpad po stanoveném
vytřídění podle odstavce 1 písm. a), b)' c), d), Í)' g)' h) a i)



cr.3
Shromažďování tříděného odpadu

1) Tříděný odpad je shromažďován do zvláštních sběrných nádob.2) Sběrné nádoby na

vytříděné složky (papír, sklo, plast, kovy, směsný komunální odpad, nápojové kartony)
jsou rozmístěny v jednotlivých

částech obce takto:

kat. území B oj anovice :
- u rýníka lpouze komunální odpad/
. v obci u zastávky autobusu
. u bývalé provozovny PINKO lpouze komunální odpad/
. v Masečíně u prodejny _ pro chaty z údolí Kocáby
- v Bratřínově u cesty vedoucí od rybníka na osadu Ascalona - pro chaty

zido|í Kocáby /komunální odpaď

kat,,Území Malá Lečice :
- u studny
- u zastrívky autobusu
- na osadě Královky - pro chaty z oblasti Požár lpouze komunální odpad/

kat. území: Senešnice:
. před domem čp.24
. před obchodem
- na osadě Závrší lkomunální odpad/

4) Zv|áŠtní sběrné nádoby jsou barevně odlišeny a oznaěeny příslušnými nápisy:

a) Papía barva modrá
b) Plasý, PET lahve, barva žlutó
c) Sklo, barva zelená
d) Kovy, barva šedá nádoba se stříbrný,rn vílrBm o obsahu 240 titrů
e) Směsý komunální odpad šedá
J) Nápojové kartony šedá s červenýmvíkem

5) Do zvláštních sběrných nádob je zakánánoukládatjiné složby komunálních odpadů, než
pro které jsou určeny.

Čt.l
Sběr a svoz nebezpečných složek komunálního odpadu

Sběr a svoz nebezpečných složek komunálního odpadu je zajišťovitn minimálně dvakrát

ročně jejich odebíráním na předem vyhlášených přechodných stanovištích přímo do

zvlášbrích sběrných nádob k tomuto sběru určených. Informace o sběru jsou zveřejňovány

na úřední desce obecního úřadu a v místním rozhlase.



čt. s
Sběr a svoz objemného odpadu

1) objemný odpad je takový odpad, kteý vzhledem ke svým rozměrum nemůŽeb1,t umístěn
do sběrných nádob.

2) Sběr a svoz objemného odpadu je zajišťován dvak'rát roěně jeho odebíráním na předem
vyhlášených přechodných stanovištích přímo do zvláštních sběrných nádob k tomuto
účelu určených. Informace o sběrujsou zveřejňovány na úřední desce obecního úřadu a v
místním rozhlase.

c l .6
Shromažďování směsného komunálního odpadu

1) Směsný komunální odpad se shromažďuje do sběrných nádob. Pro účely této vyhlášky se
sběrnými nádobami rozumějí typizované sběmé nádoby o objemu 110 l.

2) Fyzické osoby jsou povinny si zajistit dostatečný počet sběrných nádob na zbýkový
odpad tak, aby nedochiízelo k jejich přeplňování nebo odkládání odpadů mimo sběmé
nádoby. Sběmé nádoby musí bý v takovém stavu o aby umožňovaly bezpečné ukládání
komunálních odpadů a jejich odvoz oprávněnou osobou.

3) Fyzické osoby zajistí, aby v den sběru (svoz) zbytkového odpadu nejpozději do 6.00 hod.
byly sběrné nádoby nazbytkoý odpad zpřístupněny pro obsluhu provádějící sběr (svoz)
komunálního odpadu.

4) Stanoviště sběrných nádob je místo, kde jsou sběrné nádoby trvale nebo přechodně
umístěny za úěe|em dalšího nak|ádáni se směsným komunálním odpadem oprávněnou
osobou. Stanoviště sběrných nádob jsou individuální nebo společná pro více uživatelů.

ct.7
Nakládání s biologiclým odpadem

1) Biologický odpad bude shromaŽďovfindo kontejneru:
kat. obce Boianovice:

- u bývalé provozovny PINKO
kat.obce Malá Lečice:

- v prostoru zvaném Luhačka
kat. obce 

:.':."Tltoru v okolí Kížku



2) Biologický odpad bude odvážen dle potřeby osobou oprávněnou k provozování této
činnosti

Čt. t
Nakládání se stavebním odpadem

1) Stavebním odpadem se rozumí stavební a demoliční odpad. Stavební odpad není odpadem
komunálním.

2) Stavební odpad |ze použít, předat či odstranit pouze zákonem stanoveným způsobem.
3) Pro odložení stavebního odpadu je možné objednat například kontejner kaŽdý sám na

vlastní náklady. obec odvoz stavebního odpadu neorganizuj e aninezajišťuje.

čLq
Závérečná ustanovení

1) Nabýím účinnosti této vyhlášky se zrušuje obecně závazná vyhláška obce Bojanovice
č.Il2009 o systému shromažďování, sběru, přepravy, tříděním využívání a odstraňování
komunálních odpadů vznikajících v katastrálniízemí Bojanovice,Ma|á Lečice a
Senešnice

z) Tato vyhláška nab;ývá účinnosti dnem 15.4.2015

Mgr.Bc' Vác|av Branný

místostarosta

Vyvěšeno na úřední desce dne: 26.3.2015

Sejmuto ziňední desky dne:

Helena Dufková

starostka
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