OBEC VRACLAV
Zastupitelstvo obce Vraclav
Obecně závazná vyhláška obce Vraclav č. 2/2019
o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálních odpadů na území obce Vraclav
Zastupitelstvo obce Vraclav se na svém zasedání dne 10. 12. 2019 usnesením č. 104/19 usneslo
vydat na základě § 17 odst. 2 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších
zákonů, ve znění pozdějších předpisů, 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
Tato vyhláška stanovuje systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů vznikajících na území obce Vraclav, vč. nakládání se stavebním odpadem1).
Čl. 2
Třídění komunálního odpadu
1) Komunální odpad se třídí na:
a) biologické odpady rostlinného původu,
b) papír,
c) plasty včetně PET lahví,
d) nápojové kartony,
e) sklo,
f) kovy,
g) textil,
h) jedlé oleje a tuky,
i) nebezpečné odpady
j) objemný odpad,
k) směsný komunální odpad
2) Směsným komunálním odpadem se rozumí zbylý komunální odpad po stanoveném vytřídění
podle odst. 1 písm. a) až j).
Čl. 3
Shromažďování a svoz tříděného odpadu
1) Sklo a papír:
Sklo a papír lze odložit do sběrných nádob, rozmístěných na těchto stanovištích:
- u prodejny KONZUM
- na křižovatce u dětského hřiště ve Vraclavi
1)

Vyhláška Ministerstva životního prostředí č.93/2016 Sb., o Katalogu odpadů
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- u fotbalového hřiště (pouze papír)
- na Drahách (pouze papír)
- na veřejném prostranství u rybníčku ve Svatém Mikuláši
- na návsi na Sedleci
Zvláštní sběrné nádoby jsou barevně odlišeny a označeny příslušnými nápisy.
Svoz probíhá dle daných termínů svozové firmy, zveřejněných na úřední desce obecního úřadu
a na webových stránkách obce.
2) Plasty včetně PET lahví:
Plasty včetně PET lahví lze odložit do sběrných pytlů, které jsou v den svozu uloženy k odvozu
ke komunikaci před domy.
Svoz probíhá dle daných termínů svozové firmy, zveřejněných na úřední desce obecního
úřadu, na webových stránkách obce a letákem v obecním zpravodaji.
3) Nápojové kartony:
Nápojové kartony lze odložit do sběrných pytlů, které budou v den svozu uloženy k odvozu ke
komunikaci před domy.
Svoz probíhá dle daných termínů svozové firmy, zveřejněných na úřední desce obecního
úřadu, na webových stránkách obce a letákem v obecním zpravodaji.
4) Kovový odpad:
Kovový odpad lze odložit ve sběrných dvorech Technických služeb ve Vysokém Mýtě. Obec
může svoz kovového odpadu podle potřeby zajistit od domů v termínech vyhlášených
obecním rozhlasem.
5) Jedlé oleje a tuky2):
Jedlé oleje a tuky lze odložit do sběrné nádoby (uzavíratelná průhledná plastová nádoba, např.
lahev) s označením „Obec Vraclav“ (nestíratelný nápis či samolepka). Svoz probíhá dle daných
termínů svozové firmy, zveřejněných na úřední desce obecního úřadu a na webových
stránkách obce, které jsou shodné se svozem směsného odpadu.
6) Textilní odpad:
Textilní odpad lze odložit do sběrného kontejneru u prodejny o.d. KONZUM.
Čl. 4
Sběr a svoz nebezpečných složek komunálního odpadu
Sběr a svoz nebezpečných složek komunálního odpadu je zajišťován 2x ročně odebíráním na
předem vyhlášených přechodných stanovištích. Pracovníci svozové firmy odpad přebírají a ukládají
do automobilů, k tomuto sběru určených. Informace o sběru jsou letákovou formou rozesílány do
jednotlivých domácností, zveřejňovány na úřední desce obecního úřadu a vyhlašovány obecním
rozhlasem.
Čl. 5
Sběr a svoz objemného odpadu
1)
2)

2)

Objemný odpad je takový odpad, který vzhledem ke svým rozměrům nemůže být umístěn do
sběrných nádob (např. koberce, matrace, nábytek … ).
Objemný odpad lze individuálně odevzdat ve sběrných dvorech Technických služeb Vysoké
Mýto v ul. Průmyslová a ul. kpt. Poplera.

jedlé oleje a tuky jsou odkládány do sběrné nádoby v uzavřené plastové nádobě (lahvi, kanystru apod.)
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Čl. 6
Sběr a svoz směsného odpadu
1) Směsný odpad se shromažďuje do sběrných nádob. Pro účely této vyhlášky sběrnými
nádobami jsou:
a) typizované sběrné nádoby - popelnice, určené ke shromažďování směsného komunálního
odpadu,
b) odpadkové koše, které jsou umístěny na veřejných prostranstvích v obci, slouží pro
odkládání drobného směsného komunálního odpadu.
2) Sběrné nádoby budou v den svozu přistaveny k odvozu ke komunikaci před domy. Svoz
probíhá dle daných termínů svozové firmy, zveřejněných na úřední desce obecního úřadu, na
webové stránce obce a letákem v obecním zpravodaji.
Čl. 7
Sběr a svoz biologicky rozložitelného odpadu
1)

Biologicky rozložitelný odpad rostlinného původu lze odložit do velkoobjemových
kontejnerů, umísťovaných střídavě na stanovištích - ve Vraclavi za hřištěm a Na Drahách, - ve
Svatém Mikuláši na veřejném prostranství u rybníčka a na Sedleci u hráze rybníka.
Čl. 8
Informace o nakládání se stavebním odpadem

1) Stavební odpad je stavební a demoliční odpad. Stavební odpad není odpadem komunálním.
2) Stavební odpad lze použít, předat či zlikvidovat zákonem stanoveným způsobem.
Čl. 9
Závěrečná ustanovení
1) Nabytím účinnosti této vyhlášky se zrušuje Obecně závazná vyhláška obce Vraclav
č. 1/2018 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Vraclav
ze dne 25. 9. 2018
2) Tato vyhláška nabývá účinnosti od 1. 1. 2020.

……………………………….
Pavel Osinek
místostarosta obce

……………………………………….
Oldřich Koblížek
starosta obce

Vyvěšeno na úřední desce obecního úřadu dne:

13. 12. 2019

Sejmuto z úřední desky obecního úřadu dne:

28. 12. 2019

Zveřejnění vyhlášky bylo shodně provedeno na elektronické úřední desce.
-----------------------------------------Informace pro občany: Pro odložení stavebního odpadu je možné objednat mobilní kontejner. Podrobnější informace
podá Obecní úřad Vraclav.
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