OBEC ALBRECHTICE NAD VLTAVOU
Zastupitelstvo obce Albrechtice nad Vltavou

Obecně závazná vyhláška obce Albrechtice nad Vltavou č. 1/2015
o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na
území obce Albrechtice nad Vltavou.
Zastupitelstvo obce Albrechtice nad Vltavou se na svém zasedání dne 19. 6. 2015
usnesením č. 34/2015-ZO usneslo vydat na základě § 17 odst. 2 zákona 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. 128/2000 Sb., o
obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o obcích“), tuto obecně
závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):

Čl. 1
Úvodní ustanovení
(1) Tato vyhláška stanovuje systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území obce Albrechtice nad
Vltavou, včetně systému nakládání se stavebním odpadem.
(2) Vyhláška je závazná pro všechny fyzické osoby, které mají na území obce trvalý
pobyt, vlastní zde stavbu určenou nebo sloužící k individuální rekreaci, ve které není
hlášena k trvalému pobytu žádná fyzická osoba a dále i pro fyzické osoby, které se jen
dočasně zdržují na území obce Albrechtice nad Vltavou.
(3) Tato vyhláška je dále závazná pro právnické osoby nebo fyzické osoby oprávněné
k podnikání, pokud mají s obcí Albrechtice nad Vltavou uzavřenou smlouvu o využití
systému pro nakládání s odpadem.

Čl. 2
Třídění komunálního odpadu
(1) Komunální odpad se třídí na složky:
a) Biologické odpady
b) Papír
c) Nápojové kartony
d) Plasty včetně PET lahví
e) Sklo
f) Kovy
g) Nebezpečné odpady
h) Objemný odpad
i) Směsný komunální odpad
(2) Směsným komunálním odpadem se rozumí zbylý komunální odpad po stanoveném
vytřídění podle odstavce 1 písm. a), b), c), d), e), f), g) a h).

Čl. 3
Shromažďování tříděného odpadu
(1) Tříděný odpad je shromažďování do zvláštních sběrných nádob.
a) Plasty – odkládány do žluté nádoby (kontejneru), která je označena druhem
odpadu, který je do ní možno odkládat, nebo do pytle příslušné barvy. Před
uložením se objem minimalizuje stlačením nebo sešlápnutím, kontejnery jsou na
stanovištích obce. Pytle budou sváženy pravidelným svozem nebo předávány na
sběrném místě v Albrechticích n. Vlt., č. parcely 466
b) Sklo – barevné i bílé se ukládá do zelené a bílé nádoby (kontejneru), která je
označena druhem odpadu, který je možno do ní odkládat na stanovištích obce
c) Papír – odkládán do modré nádoby, před uložením minimalizovat objem stlačením
kontejnery jsou na stanovištích obce
d) Nápojové kartony – ukládány do pytle příslušné barvy, budou sváženy
pravidelným svozem nebo předávány na sběrném místě v Albrechticích n. Vlt., č.
parc. 466
e) Kovy – odkládány na vyhrazené ploše do kontejneru v areálu OÚ před odvozem
ke zpracování
f) Vyřazená elektrozařízení – odkládána na sběrném místě elektrozařízení
v Albrechticích n. Vlt., č. parc. 466.
g) Biologický odpad – přednostně se kompostuje na vlastních pozemcích. Dále je
možno jej ukládat na sběrném místě v Albrechticích n. Vlt. č. parc. 466, nebo do
pytle příslušné barvy.
h) Směsný komunální odpad je odvážen oprávněnou svozovou firmou z typizovaných
odpadových nádob. Odpadové nádoby jsou majetkem občanů.
(2) Do zvláštních sběrných nádob je zakázáno ukládat jiné složky komunálních odpadů,
než pro které jsou určeny. Do odpadkových košů je možné ukládat pouze drobný
směsný komunální odpad, který vznikl v souvislosti s pobytem osob na veřejném
prostranství.
(3) V den svozu je nutné přistavit sběrné nádoby na určené místo, tak aby byly přístupné
pro svozovou techniku oprávněné osoby, která provádí svoz komunálního odpadu.

Čl. 4
Sběr a svoz nebezpečných složek komunálního odpadu
(1) Sběr a svoz nebezpečných složek komunálního odpadu je zajišťován minimálně
dvakrát ročně, jejich odebíráním na předem vyhlášených přechodných stanovištích
přímo do zvláštních sběrných nádob k tomu sběru určených. Informace o sběru jsou
zveřejňovány na úřední desce obecního úřadu (pevné i umožňující dálkový přístup),
obecním zpravodaji a v místním rozhlase.
(2) Shromažďování nebezpečných složek komunálního odpadu podléhá požadavkům
stanoveným v čl. 3 odst. 4.
(3) Nebezpečný odpad lze také odevzdávat na sběrném místě v Albrechticích n. Vlt.
č. parc. 466.

Čl. 5
Sběr a svoz objemného odpadu
(1) Objemný odpad je takový odpad, který vzhledem ke svým rozměrům nemůže být
umístěn do sběrných nádob (např. koberce, lina, matrace, nábytek, bedny atd.)
(2) Sběr a svoz objemného odpadu je zajišťován dvakrát ročně jeho odebíráním na
předem vyhlášených přechodných stanovištích přímo do zvláštních sběrných nádob
k tomuto účelu určených. Informace o sběru jsou zveřejňování na úřední desce
obecního úřadu (pevné i umožňující dálkový přístup), obecním zpravodaji a v místním
rozhlase.
(3) Objemný odpad lze také odevzdávat na sběrném místě v Albrechticích n. Vlt. č. parc.
466.
(4) Shromažďování objemného odpadu podléhá požadavkům stanoveným v čl. 3 odst. 4.

Čl. 6
Nakládání se stavebním odpadem
(1) Stavebním odpadem se rozumí stavební a demoliční odpad. Stavební odpad není
odpadem komunálním.
(2) Stavební odpad lze použít, předat či odstranit pouze zákonem stanoveným způsobem.

Čl. 7
Povinnosti fyzických osob
(1) Fyzické osoby jsou povinny ode dne účinnosti vyhlášky:
a) V rozsahu své působnosti předcházet vzniku odpadů, omezovat jejich množství a
nebezpečné vlastnosti, zajistit přednostně jejich využití (třídění před jejich
odstraněním
b) Třídit odpad dle stanoveného systému obcí podle čl. 3 vyhlášky a ukládat je do
nádob a na místa k tomu určená
c) Odděleně shromažďovat a třídit nebezpečné odpady a odkládat je v místě
mobilního svozu
d) Objemný odpad odkládat do sběrných kontejnerů v areálu OÚ
e) Ukládat do sběrných nádob pouze složky odpadu odpovídající označení sběrné
nádoby, užívání sběrných nádob pro jiné složky odpadu nebo účely je zakázáno
f) Naplňovat sběrné nádoby tak, aby je bylo možno řádně uzavřít, aby při manipulaci
s nimi z nich odpad nevypadával
g) Na veřejném prostranství je možné umístit sběrné nádoby nejdříve v 15 hodin dne,
který předchází svozovému dni, a po celý den svozu v dané lokalitě.
(2) Zakazuje se:
a) Ukládat komunální odpad mimo sběrné nádoby a znečišťovat okolí sběrných
nádob, jak ukládá zákon č. 200/1990 Sb. o přestupcích, v platném znění
b) Dávat do sběrných nádob pro komunální odpad např. ropné láky, zeminu, kamení,
stavební odpad, uhynulá nebo zabitá zvířata, kafilerní odpady z potravinářských
prodejen, odpady z prodeje ovoce a zeleniny, zbytky jídel, tuků ze zařízení
veřejného stavování, žhavý popel, zahradní odpad a ostatní podobné látky, které
nemají charakter směsného komunálního odpadu.

c) Ukládat biologicky rozložitelný odpad do nádob na směsný komunální odpad
d) Do sběrných nádob určených pro tříděné druhy odpadu ukládat jiné druhy
komunálního odpadu.

Čl. 8
Závěrečná ustanovení
(1) Zrušuje se Obecně závazná vyhláška č. 2/2009, kterou se stanoví systém
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů vznikajících na území obce Albrechtice nad Vltavou a systém nakládání se
stavebním odpadem na území obce Albrechtice nad Vltavou ze dne 18. 12. 2009.
(2) Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 15. 7. 2015.

…………………………….
Václav Klimeš
místostarosta

…………………………….
ing. Miroslav Ušatý
starosta

Vyvěšeno na úřední desce obecního úřadu dne: ……………………….
Sejmuto z úřední desky obecního úřadu dne: …………………………..

