OBEC MIKULOVICE
o becně záv azná vyhláška

č.I/2015,

o stanovení systému shromažďování, sběru, přepraly, třídění' ryužívání
a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na územíobce

Mikulovice

Zastupitelstvo obce Mikulovice se na svém zasedáni dne 30.3.2015 usnesením č.3 usneslo
vydat na základě $ 17 odst. 2 zákona č. 18512001 Sb.' o odpadech a o změně některých

dalšíchzákonů,vezněnípozdějšíchpředpisů,avsouladus$10písm.d)a$84odst.2písm.
h) zákona ě. 12812000 Sb.' o obcích (obecní ztízení),ve znénípozdějšíchpředpisů, tuto
obecně záv aznou vyhlášku (dále

j

en,,vyhláška")

:

Čt. r
Úvodní ustanovení

Tato vyhláška stanovuje systém shromaŽďování, sběru, přepravy' třídění, využiváni
komunálních odpadů vznikajícíchna uzemí obce Mikulovice, včetně nakládání
se stavebním odpademl).

a odstraňování

Čl.z

Třídění komunálního odpadu

1)

Komunální odpad se třídí na sloŽky
biologické odpady
papír
plasty včetně PET lahví
sklo
kovy
f) nebezpečnéodpady
g) objemný odpad
h) nápojové kartony
i) směsný komunální odpad
a)
b)
c)
d)
e)

2)

Směsný komunální odpad je zbylý komunální odpad po stanoveném vytřídění podle
odstavce 1 písm. a)' b)' c), d), e), ť.1' g) a h).

Čt.:

Shromažďování tříděného odpadu

1)
l)

Tříděný odpad je shromaŽďován do zvláštních sběmých nádob a do sběrných py'tlů.

Vyhláška Ministerstva Životního prostředí č. 381/2001 Sb', kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy
odpadů a států pro účelyvýozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k výozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog
odpadů)

2)

Zvláštní sběrné nádoby jsou umístěny
u zastávky autobusu
v Blatě
V Mikulovicích u lokality V Loučkách
za školou
u fary a v ul. Staňkova,
v lokalitě Na Kopci a za hřištěm
Kontejnery na sklo jsou umístěny na stejných' výše uvedených místech, a dáIe
v iokalitě Y Zahradách.

3)

Pýle

na plasty, papír anápojové kartony se vydávají dle poŽadavku.
Sběrné py.tle je moŽné odkládat na místech, kde jsou umíst'ovány typizované sběrné nádoby
na směsný komunální odpad dle čl. 7 odst. 1 písm. a) a odst. 2 této vyhlášky.

4) Zvláštní sběrné nádoby jsou barevně odlišeny a oznaěeny příslušnými nápisy:

a) biologické odpady
b) papír
c) plasty, PET lahve
d) sklo
e) nápojové kartony

5)

barva
barva
barva
barva
barva

hnědá
modrá
žlutá

bílá
oranžová

Do zvláštních sběrných nádob je zakázáno ukládat jiné složky komunálních odpadů, neŽ
pro které jsou urěeny.

čt.l

Sběr kovů
Kovy je možnéodkládat ve sběrném dvoře v Dražkovicích.
Čt. s
Sběr a svoz nebezpečných složek komunálního odpadu
Sběr nebezpečných složek komunálního odpaduz)
dvoře v Dražkovicích.

je zajišt'ován jejich odebráním ve

sběrném

čl. o

Sběr a svoz objemného odpadu

1)

objemný odpad je takový odpad, který vzhledem ke svým rozměrům nemůŽe bý
umístěn do sběrných nádob (např. koberce, matrace, nábýek).

2) Sběr

objemného odpadu

v DraŽkovicích.

je

zajišťován jejich odebráním

ve

sběrném dvoře

,)VyhláŠka Ministerstva Životního prostředí č. 38l/2001 Sb', kterou se stanoví Katalog odpadů' Seznam nebezpečných odpadů a seznamy
odpadů a států pro účelyvývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k qfuozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog
odpadů)

cL7

Shromažďování směsného komunálního odpadu

l)

Směsný komunální odpad se shromaŽďuje do sběrných nádob' Pro účelytéto vyhlášky
sběrnými nádobami jsou
a) typizované sběrné nádoby (popelnice I20 I, kontejnery 1 100 l a igelitové pytle)
určenéke shromaŽďování 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 účelemodstranění směsného odpadu oprávněnou osobou. Stanoviště
sběrných nádob jsou individuální nebo společná pro více uŽivatelů.

Nakládání

l)

Stavební odpad

je

cl.8

se stavebním odpadem

stavební a demoliční odpad. Stavební odpad není odpadem

komunálním"

2)

Stavební odpad lzepoužít,předat či odstranit zákonem stanoveným způsobern'

3)

Pro odloženístavebního odpadu je možnézauplatuvyužit recyklační středisko firmy
Gamo S.r.o. v Mikulovicích.

cl.9

Zrušovací ustanovení
Zrušuje se obecně závazná vyhláška obce Mikulovice č,. 3l20I2, o stanovení systému
shromaŽďování, sběru, přepravy' třídění, využivání a odstraňování komunálních odpadů
a nakládání se stavebním odpadem nauzemi obce Mikulovice, ze dne 19. 1istopadu2012.
Čt. ro
Účinnost

'

Tato vyhláška nabývá účinnostipatnáctým dnem po dni

vyhlášení. !

'

-'l
Ing. JosefNentvich

Ing. Martin Pfeifer

místostarosta

starosta

Vyvěšeno na úřední desce obecního úřadu dne:
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Sejmuto z úřední desky obecního úřadu
ZveÍejněnívyhlášky bylo shodně provedeno na elektronické úřednídesce.

