O B E C M O LDAVA
OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2011,
o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálních odpadů na území obce Moldava
Zastupitelstvo obce Moldava se na svém zasedání dne 30. března 2011, usnesením č.
67/5/2001, usneslo vydat podle § 84 odst. 2 písm. h) a § 10 písm. d) zákona č.128/2000 Sb., o
obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s § 17 odst. 2 a 4 zákona
č.185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů (dále jen „zákon o
odpadech“), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen
„vyhláška“):
Článek 1
Předmět a působnost vyhlášky
1) Vyhláška stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálního odpadu vznikajícího na území obce Moldava (dále jen
„systém nakládání s komunálním odpadem“) a přiměřené povinnosti za účelem hladkého
a bezproblémového fungování systému nakládání s komunálním odpadem.
2) Vyhláška je závazná pro všechny fyzické osoby, kterým vzniká na území obce komunální
odpad.
Článek 2
Základní pojmy
Pro účely této vyhlášky se vymezují pojmy:
a) odpad - každá movitá věc, které se osoba zbavuje nebo má úmysl nebo povinnost se jí
zbavit a přísluší do některé ze skupin odpadů uvedených v příloze č. 1 zákona
o odpadech.
b) komunální odpad - veškerý odpad vznikající na území obce při činnosti fyzických
osob a který je uveden jako komunální odpad v Katalogu odpadů, s výjimkou odpadů
vznikajících u právnických osob nebo fyzických osob oprávněných k podnikání.
c) papír – odděleně shromažďovaná, tříděná složka komunálního odpadu. Za papír
se nepovažují papírové předměty s částmi textilu, kovu a plastových hmot a dále papír
chemicky a jinak znečištěný.
d) sklo - odděleně shromažďovaná, tříděná složka komunálního odpadu. Za sklo
se nepovažuje porcelán, keramika, drátěné sklo, zrcadla, sklo z automobilů a dále
lahve se zbytky tekutin, žárovky, zářivky apod.
e) PET lahve a nápojové kartony - odděleně shromažďovaná, tříděná složka
komunálního odpadu, kterou tvoří tenkostěnné plastové lahve od nápojů a vícevrstvé
nápojové obaly od nápojů. Za PET lahve se nepovažují plastové lahve od olejů,
plastové nádoby od mléčných výrobků, kečupů, mycích, pracích a čisticích prostředků
apod. Za nápojové kartony se nepovažují plastové obaly nebo kartonové krabice (např.
na boty).
f) nebezpečný odpad - odděleně shromažďovaná, tříděná složka komunálního odpadu,
vykazující jednu nebo více nebezpečných vlastností uvedených v příloze č. 2 k zákonu

o odpadech; např. baterie, zbytky barev a rozpouštědel, zářivky, ledničky, spotřební
elektronika, chemicky znečištěné obaly apod.
g) objemný odpad – tříděná složka komunálního odpadu, kterou nelze vzhledem k jejím
rozměrům, hmotnosti nebo objemu odkládat do běžně používaných odpadových
nádob. Jedná se o např. kusy nábytku, vany, umyvadla, sporáky, rozměrově velké
obaly, odpad ze zahrádek, vánoční stromky apod.
h) směsný komunální odpad – zbytková část komunálního odpadu, která zůstane
po vytřídění papíru, skla, PET lahví a nápojových kartonů, nebezpečných složek
komunálního odpadu a objemného odpadu.
Článek 3
Systém třídění komunálního odpadu
Komunální odpad se třídí na tyto složky:
a) papír,
b) sklo,
c) PET lahve a nápojové kartony,
d) nebezpečný odpad,
e) objemný komunální odpad a
f) směsný komunální odpad.
Článek 4
Místa určená k odkládání komunálního odpadu
a svoz komunálního odpadu
1) Tříděné složky komunálního odpadu:
a) Papír, PET lahve a nápojové kartony a sklo – k ukládání se stanovují 3 místa
vybavená zvláštními odpadovými nádobami, které jsou označeny názvem a barvou
zde odkládané tříděné složky komunálního odpadu (papír – barva modrá, PET
lahve a nápojové kartony – barva žlutá, sklo – barva zelená). Jedná se o 3 ks
zvláštních sběrných nádob v lokalitě Nové Město (odstavná plocha naproti
restauraci „U Studánky“), 3 ks nádob v lokalitě Moldava horní (u objektu č.p. 138)
a 3 ks nádob v lokalitě Moldava dolní (u objektu č.p. 108). Svoz papíru, PET lahví
a nápojových kartonů je prováděn 1 x za 14 dnů, svoz skla na vyžádání.
b) Nebezpečný odpad – svoz je zajištěn podle potřeby nejméně však 2 x ročně.
Termíny svozu a místa, kde mohou fyzické osoby odložit nebezpečné složky
komunálního odpadu se v obci oznamují způsobem v místě obvyklým, tj.
vyvěšením oznámení na úřední desce obecního úřadu a oznámením v místním
periodiku.
c) Objemný komunální odpad – svoz je zajištěn 1 x ročně přistavením
velkokapacitního kontejneru pro každou lokalitu zvlášť. Termíny a místa
přistavení velkokapacitního kontejneru, kde mohou fyzické osoby odložit objemný
komunální odpad se v obci oznamují způsobem v místě obvyklým, tj. vyvěšením
oznámení na úřední desce obecního úřadu a oznámením v místním periodiku.
2) Směsný komunální odpad se odkládá do odpadových nádob o objemu 120 litrů, 1.100 litrů
a velkokapacitního kontejneru s výklopy. Odpadové nádoby o objemu 120 litrů jsou
přiděleny k jednotlivým nemovitostem v množství, odpovídajícím počtu trvale žijících
osob. Odpadové nádoby jsou v obci rozmístěny takto:
a) Odpadové nádoby o objemu 120 litrů
i) Moldava – č.p. 2, 4, 6, 23, 33, 38, 98, 113 a 142;
ii) Nové Město – č.p. 3, 34, 77, č.e. 187 a 201.

b) Odpadové nádoby o objemu 1.100 litrů – pouze v místní části Moldava
i) 1 ks u cesty pod č.p. 139 pro nemovitosti: č.p. 139, 152, 168, 178, 179 a č.e. 1,
2, 3, 25, 26 a 27;
ii) 1 ks u č.p. 108 (bývalý obecní úřad) pro nemovitosti: č.p. 79, 87, 89, 90, 92,
108 a 158;
iii) 1 ks na cestě u okálů pro nemovitosti: č.p. 151, 162, 163 a 164;
iv) 2 ks u č.p. 138 pro nemovitost: č.p. 138;
v) 1 ks u č.p. 166 pro nemovitost: č.p. 166.
c) Velkokapacitní kontejnery s výklopy
Slouží k odkládání směsného komunálního odpadu pro majitele rekreačních objektů a pro
trvale žijící osoby, jejichž objekty jsou pro svoz nedostupné. Jsou rozmístěny takto:
i) 1 ks – trafostanice Nové Město – určeno pro rekreační objekty Nové Město ve
směru od trafostanice k nádraží ČD a od hájovny k nádraží ČD;
ii) 1 ks – odstavná plocha u restaurace „U Studánky“ Nové Město – určeno pro
rekreační objekty Nové Město pod Bouřňákem, Májské chaty a Hatě; Nové
Město č.p. 65;
iii) 1 ks – Moldava horní u zastávky MHD – určeno pro trvale žijící osoby
Moldava č.e. 9, č.p. 11, 19, 153, 180 a rekreační objekty Horní a Dolní
Moldava.
d) Odpadkové koše – jsou umístěny na veřejných prostranstvích v obci, sloužící pro
odkládání drobného směsného komunálního odpadu.
Článek 5
Povinnosti fyzických osob
Fyzické osoby jsou povinny:
a) komunální odpad třídit dle článku 3 a odkládat na určená místa stanoveným způsobem
a v určených termínech dle článku 4;
b) ukládat do sběrných nádob pouze vytříděné složky komunálního odpadu, odpovídající
označení sběrné nádoby dle článku 3 a 4;
c) nádoby dle čl. 4 odst. 2 písm. a) vyhlášky přistavit na přechodné stanoviště sběrných
nádob nejdříve den před svozem a odstranit nejpozději následující den po svozu.
Článek 6
Původci odpadů
1) Původci odpadu, kteří produkují odpad zařazený podle Katalogu odpadů jako odpad
podobný komunálnímu z činnosti právnických osob a fyzických osob oprávněných
k podnikání, mohou využít systému nakládání s komunálním odpadem pouze na základě
písemné smlouvy s obcí Moldava, která musí obsahovat výši sjednané ceny za tuto
službu.1)
2) Na původce odpadu, kteří využívají systému nakládání s komunálním odpadem, se
vztahují obdobné povinnosti jako na fyzické osoby.

1)

§ 17 odst. 6 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších
předpisů

Článek 7
Zrušovací ustanovení
Zrušuje se obecně závazná vyhláška obce č. 1/2007, o systému shromažďování, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu vznikajícího na území obce Moldava,
ze dne 9. května 2007.
Článek 8
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. května 2011.

...................................................
Tomáš Tvrdík
místostarosta

Vyvěšeno na úřední desce dne:

5.4.2011

Sejmuto z úřední desky dne:

25.4.2011

...................................................
Jaroslav Pok
starostka

