oBEc sLuNEčNÁ
obecně závaznávyhláška č.í/2015'
o stanovenísystému shromažďování,sběru, přepravy, tfidění' využívání
a odstraňováníkomuná|níchodpadůna územíobce S|unečná
Zastupitelstvoobce S|unečnáse na svém zasedání dne 26.3.2015 usnesením
usneslovydat pod|eustanovenís 17 odst.2 zákona ě. 185l2o01sb.,
ě,.29!0312015
o odpadech a o změně někteých dalšíchzákonů,ve znění pozdějšíchpředpisů,
sb., o obcích
a v souladus s 10 písm.d) a S 84 odst.2 písm.h) zákona č.12812000
předpisů,tutoobecně závaznouvyh|ášku(dá|e
(obecnízřízení)'ve zněnípozdějších
jen
'vyh|áška..):

Ó.r

Zák|adníustanovení
Tato vyh|áškastanovísystémshromaŽďování'sběru, přepravy, třídění'vyuŽívání
na územíobce Slunečná.
odpadůvznikajících
komuná|ních
a odstraňovánÍ

Čl.z

Tříděníkomuná|níhoodpadu
(1) Komunální
odpadse třídína s|oŽky:
papír,
a)
b) sklo,
c) plasty,
d) kovy,
původu,
odpadrostlinného
e) bio|ogickyroz|oŽite|ný
nebezpečnýodpad,
0
g) objemnýodpad,
h) směsnýodpad.
(2) objemnýodpadje takovýodpad' ktenývzh|edemke svým rozměrůmnemůŽebýt
umístěndo sběrnýchnádob a pyt|ů(např.koberce,matrace,nábytekJ.
(3) Směsný odpad je zbylý komunálníodpad po stanovenémvytříděnídle odst. 1
písm.a) aŽ g}.
(4) oddě|enésoustřeďovánís|ožekkomunálníhoodpadu se provádíprostřednictvím
sběrných nádob (zv|áštnícha typizovaných), velkoobjemoqých kontejnerů
a pytlů,do kteých mohou být odk|ádány pouze s|oŽky komunálníhoodpadu,
pro kteý jsou určeny'

s
Čt.
oddě|enésoustřeďování složek komunálního odpadu
(1)

Zv|áštní sběrné nádoby (kontejnery)označené|ogem oprávněné osoby
nápisyjsou určené
k odkládání:
a přís|ušnými
a) papíru. barvamodrá,
b) sk|a - barvaze|ená,
c) plastů- barvaŽlutá,

stanovištích:
Zvláštnísběménádobyjsou umístěnyna následujících
a) na prostorupřed obecním"úřadem'
b) na prostoruu točnyautobusů,ve směru od KamenickéhoSenova do Horní
Libchavy,
na $kalici u ČeskéLípy.
c) na prosiorupřed penzionem'S|unečná..směrem
(3) oddě|enésoustřeďováníkovůje celoročnězajištbvánoodk|ádánímdo zvláštnÍ
na prostorupřed penzíonemSlunečná
sběrnénádobyumÍstěné
uzamykatelné
( u Aksamitů)
a u točnyautobusů.

(2)

(4) oddě|ené soustřeďování bio|ogicky rozložite|ného odpadu rost|inného
původuje v obdobíod 1. dubna do 31. řijna kaŽdéhoroku zajišťováno:
a) jejich odk|ádáním přímo do zv|áštnísběmé nádoby k tomuto sběru
která je umístěnana prostoru u točnyautobusu
určené,
b)na adrese Skalice u ČeskéLípy,
'.....'' do tzv. sběrnéhodvora'
bio|ogickyrozloŽite|nýodpad rostlinnéhopůvodu.'jeodebírán přímo do
zvláštníchsběrnýchnádob k tomutosběru určených.'/
na hřbitově.
Dá|ebude umístěnanádobana bíoodpad24a|
dvakrát ročně
(5) oddě|enésoustřeďovánínebezpečnéhoodpadu je zajišt,ováno
mobilním svozem. Nebezpečnýodpad je odebíránna předem vyh|ášených
přechodných stanovištích,a to přímo do zvláštníchsběrných nádob k tomuto
sběru uriených. obec o termínecha místech sběru informujevyvěšením
oznámení na úřední desce obecního úřadu, na vý|epových plochách
a internetovýchstránkách obce'

ěl. a

oddělenésoustřeďování objemnéhoodpadu
oddě|ené soustřeďování objemného odpadu je zajištbváno dvakrát ročně
mobi|ním svozem. objemný odpad je odebírán na předem vyhlášených
přechodnýchstanovištích,
a to přímodo velkoobjemovéhokontejneru k tomuto
oznámení
vyvěšením
obec o termínecha místechsběru inÍormuje
sběru určenému.
na úřednídesce obecníhoúřadu,na výlepovýchp|ochácha na webovýchstránkách
rozhlase.
obce a v místním

$4
') obec S|unečnáuzavřelapísemnousmlouvus obcíSka|iceu ČeskéLípy,a to v souladus ustanovením
odst.1 písm.w) a $ 16 zákonao odpadech'

čl.s

oddě|enésoustřeďování směsného odpadu
do:
(1) Směsnýodpad se shromažďuje
nádob
sběmých
- popelnicea kontejneryoznačené|ogem
a) typizovaných
oprávněnéosoby,
pro
sběrnýminádobamis|ouŽícími
b) odpadkov'ýchkošů,kteréjsou zv|áštními
jsou
veřejných
na
umístěny
odk|ádánídrobnéhosměsnéhoodpadu a které
prostranstvích
v obci.
(2) Stanovištěýpizovaných sběrných nádob je místo, kde jsou trvale nebo
přechodně umístěnyza úče|emodstraněnísměsného odpadu oprávněnou
jsou individuá|ní
nebo společnápro víceuŽivatelů.
osobou.Stanoviště
(3) Společnými stanovišti typlzovaných sběmých nádob jsou označené
přístřešky,umístěnéna určenýchmÍstechv obci, ktenýmijsou:
a) prostor před obecním úřadem,
bi prostor u točny autobusů,vg směru od KamenickéhoŠenovado Horní
Libchavy,
c} prostor před penzionem ,,S|unečná..(u Aksamitů}směrem na Skalici u
ceské Lípy.

Čl.s

Zrušovacíustanovení
Zrušuje se obecně závazná vyhtáška č. 1I2a13, o stanovení systému
komunálních
a odstraňování
sběru, přepravy,třídění,vyuŽívání
shromaŽďování,
odpadůa nak|ádáníse stavebnímodpademna územíobce Sluneěná ze dne
23. května2013.
čl.l

Účinnost
vyh|ášení.
patnáctým
dnempo dnijejího
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