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oBEc Bílovice_LutotÍn
Zastupitelstvo obce

obecně závazná vyhláška č'. 312015,

o stanovení systému shromažd'ování, sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na

území obce Bílovice_Lutotín

Zastupitelstvo obce BíIovice-Lutotín se na svém zasedání dne 16'3.2015 usnesenim c.4
usneslo vydat na základě $ 17 odst. 2záKona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně
některých dalších zákonů, ve znění pozdějŠích předpisů (dále jen ,,zákon o odpadech"), a
v souladu s $ 10 písm. d) a $ 84 odst. 2 písm. h) zákona č' 12812000 sb., o obcích (obecní
zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,zákon o obcích"), tuto obecně závaznou
vyhlášku:

Čl. t
Úvodní ustanovení

Tato obecně závazná vyhláška (dále jen 
''vyhláŠka") stanovuje systém shromaŽd'ování,

sběru, přepravy, třídění, vyuŽívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících
na území obce Bílovice-Lutotín, včetně nakládání se stavebním odpadem1 1 ).

Čl. z
Třídění komunálního odpadu

1) Komunální odpad se třídí na sloŽky:

a) Biologicky rozložitelné odpady rostlinného původu,
b) Papír,
c) Plasty včetně PET lahví,
d) Sklo bílé a barevné,
e) Kovy,
f) Nebezpečné odpady,
g) objemný odpad,
h) Směsný komunální odpad,
i) Nápojové kartony'

2) Směsným komunálním odpadem se rozumízbylý komunální odpad po stanoveném
vytřídění podle odstavce 1 písm' a), b), c), d), e), f) g), a i).

čl. g
Sh romaŽd'ování tříděného odpadu

1) Tříděný odpad je shromaŽd'ován do zvláštních sběrných nádob.

2) Zvláštní sběrné nádoby jsou umístěny na těchto stanovištích:
A)V Bílovicích: a)Zabudovou obchodu č.p. 132, kde se shromaŽd'uje papír, plasty

včetně PET lahví, sklo bílé a barevné.

'1) vyntasra Ministerstva Životního prostředí č.381/2001 Sb', kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam

nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro Účely vývozu,^ dovozu a tranzitu odpadů a postup při

udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů)



b) U budovy obecního úřadu č.p. 39 kde se shromaŽd'uje
papír, plasty včetně PET lahví, sklo bílé a barevné. Kovy se
shromaŽd'ují do vymezeného prostoru ve dvoře za obecním
úřadem č.p. 39 s označením ,,KoW".

c) Na okraji parčíku u křiŽovatky směrem na Lutotín, kde se
shromaŽd'ují plasty včetně PET lahví, sklo bílé a barevné.

B) V Lutotíně: a) Naproti obecího domu č.p. 79 kde se shromaŽd'uje papír, plasty
včetně PET lahví, sklo bílé a barevné a kovy'

b) U mlýna ě p 9 směrem "pod Vinohrady'', kde se shromaŽd'ují
plasty včetně PET lahví, sklo bílé a barevné.

c) U domu č.p. 1 směrem k výjezdu z obce do kopce k hlavní silnici,
kde se shrom.aŽd'ují plasty včetně PET lahví, sklo bílé a barevné.

ZvláŠtní sběrné nádoby jsou barevně odlišeny a označeny příslušnými nápisy:

Papír, barva modrá,
Plasty, PET lahve, barva žlutá,
Sklo čiré, barva bílá, sklo barevné, barua zelená'

4) Do zvláštních sběrných nádob je zakázáno ukládat jiné sloŽky komunálních odpadů'
neŽ pro které jsou určeny'

Čl. +
Sběr a svoz nebezpečných sloŽek komunálního odpadu

1) Sběr a svoz nebezpečného odpadu22) je zajišt'ován minimálně dvakrát ročně jejich
odebíráním na předem vyhlášených přechodných stanovištích přímo do zvláštních
sběrných nádob k tomuto sběru určených. lnformace o sběru jsou zveřejňovány na
úřednídesce obecního úřadu, výlepových plochách, v místním rozhlase a na
internetových stránkách obce.

2) ShromaŽd'ování nebezpečného odpadu podléhá poŽadavkům stanoveným v č|. 3
odst.4.

čl. s
Sběr biologicky rozložitelného odpadu rostlinného původu

Biologicky rozloŽitelné odpady rostlinného původu lze vyváŽet na skládky kompostu:

A) V Bílovicích: za budovou obecního úřadu v Bílovicích Ó.p' 39

B) V Lutotíně: na skládce kompostu za hřištěm směrem "k Háji'.

2z; vyntasta Ministerstva Životního prostředÍ č. 38112001 Sb', kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam

náoezpeen1ich odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu,^dovozu a tranzitu odpadů a postup při

udělováni souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů)

3)

a)
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c)
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ct.6
Sběr a svoz objemného odpadu

1) objemný odpad je takový odpad, kteý vzhledem ke svým rozměrům nemůŽe být
umístěn do sběrných nádob (např. staré koberce, matrace, nábytek, dveře a jinézařizení
bytu, san itá rní zařízení)'
2) Sběr a svoz objemného odpadu je zajišťován dvakrát roěně jeho odebíráním na
předem vyhlášených přechodných stanovištích přímo do zvláštních sběrných nádob
k tomuto účelu urcených. lnformace o sběru jsou zveřejňovány na úřední desce
obecního Úřadu, výlepových plochách, v místním rozhlase a na internetových stránkách
obce.

3) ShromaŽd'ování objemného odpadu podléhá poŽadavkům stanoveným v čl. 3 odst' 4.

ct.7
ShromaŽd'ování směsného komuná!ního odpadu

1) Směsný komunální odpad se shromaŽd'uje do sběrných nádob. Pro účely této

vyhlášky se sběrnými nádobami rozumějí.
a) typizované sběrné nádoby popelnice a igelitové pytle určené ke
shromaŽd'ování směsného komunálního odpadu,
b) odpadkové koše, které jsou umístěny na veřejných prostranstvích v obci,

slouŽící pro odkládání drobného směsného komunálního odpadu.

2) Stanoviště sběrných nádob je místo, kde jsou sběrné nádoby trvale nebo přechodně

umístěny za účelem dalšÍho nakládání se směsným komunálním odpadem oprávněnou
osobou. Stanoviště sběrných nádob jsou individuální nebo společná pro více uŽivatelů.

čt. g
Nakládání se stavebním odpadem

1) Stavebním odpadem se rozumístavebnía demoliční odpad' Stavebníodpad není

odpadem komunálním.

2) Stavebníodpad lze pouŽít, předat či odstranit pouze zákonem stanoveným

způsobem.

3) Pro odloŽení stavebního odpadu je moŽné objednat automobilový kontejner, který

bude přistaven a odvezen za úplatu. objednávky přijímá obecní úřad Bílovice _ Lutotín.

Čl. g
Závěreéná ustanovení

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

VyvěŠenonaúřednídesceobecníhoúřadudne''22'3.2015
S'ejmuto z úřední desky obecního úřadu dne: '
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Urwn/t,
Martin Smutný
místostarosta

tňg. ltltiroslav Hochvald
starosta


