O B E C TLUMAČOV
Nádražní 440
763 62 TLUMAČOV, okres Zlín
Zastupitelstvo obce Tlumačov
Obecně závazná vyhláška
obce Tlumačov
č. 4/2019,
o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem
na území obce Tlumačov

Zastupitelstvo obce Tlumačov se na svém zasedání dne 11. 12. 2019 usnesením č. Z16/08/12/19
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:
Čl. 1

Úvodní ustanovení
Tato obecně závazná vyhláška (dále jen „vyhláška“) stanovuje systém shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území obce
Tlumačov, včetně nakládání se stavebním odpadem.1)
Čl. 2

Třídění komunálního odpadu
1.

Komunální odpad se třídí na složky:
a) biologické odpady rostlinného původu,
b) papír,
c) plasty včetně PET lahví,
d) sklo barevné a čiré,
e) kovy,
f) nebezpečné odpady,
g) objemný odpad,
h) nápojové kartóny,
i) elektroodpad nepodléhající zpětnému odběru,
j) oděvy a textil,
k) jedlé oleje a tuky,2)
l) směsný komunální odpad.

2.

Směsným komunálním odpadem se rozumí zbylý komunální odpad po stanoveném vytřídění
podle odstavce 1 písm. a) až k).
Čl. 3

Shromažďování tříděného odpadu
1.

Tříděný odpad je shromažďován do zvláštních sběrných nádob, kterými jsou sběrné nádoby
a kontejnery.

OZV Obce Tlumačov č. 4/2019

1

2.

Zvláštní sběrné nádoby jsou umístěny na určených stanovištích. Přehled stanovišť je
zveřejněn na internetových stránkách obce a obecních vývěskách.

3.

Zvláštní sběrné nádoby jsou barevně odlišeny a označeny příslušnými nápisy:
a) Biologické odpady rostlinného původu,
barva hnědá
b) Papír,
barva modrá
c) Plasty, PET lahve,
barva žlutá
d) Sklo bílé (čiré),
barva bílá,
e) Sklo barevné,
barva zelená
f) Kovy,
barva šedá
g) Nápojové kartóny,
barva oranžová
h) Elektroodpad nepodléhající zpětnému odběru,
barva červená
i) Jedlé oleje a tuky
barva hnědá

4.

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

5.

Veškerý tříděný odpad lze odevzdávat ve sběrném dvoře, který je umístěn v technickém
areálu nebo ve sběrném hnízdě v místní části Tlumačov Skály.

6.

Biologický odpad rostlinného původu, lze odkládat do velkoobjemových kontejnerů
přistavených na přechodných stanovištích. Informace o místě a čase přistavení jsou
zveřejňovány na internetových stránkách obce, místním rozhlasem nebo na obecních
vývěskách.
Čl. 4

Sběr nebezpečných složek komunálního odpadu
1.

Sběr nebezpečných složek komunálního odpadu1) je zajišťován ve sběrném dvoře
technického areálu.

2.

Shromažďování nebezpečných
stanoveným v čl. 3 odst. 4.

složek

komunálního

odpadu

podléhá

požadavkům

Čl. 5

Sběr objemného odpadu
1.

Objemný odpad je takový odpad, který vzhledem ke svým rozměrům nemůže být umístěn do
sběrných nádob (např. koberce, matrace, nábytek apod.).

2.

Objemný odpad lze odevzdávat ve sběrném dvoře v technickém areálu a ve sběrném hnízdě
v místní části Tlumačov Skály.

3.

Shromažďování objemného odpadu podléhá požadavkům stanoveným v čl. 3 odst. 4.
Čl. 6

Shromažďování směsného komunálního odpadu
1.

Směsný komunální odpad se shromažďuje do sběrných nádob. Pro účely této vyhlášky se
sběrnými nádobami určenými ke shromažďování směsného komunálního odpadu rozumějí:
a) typizované sběrné nádoby:
i) popelnice plastová 120 litrů nebo pozinkovaná 110 litrů,
ii) popelnice plastová 240 litrů,
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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.

3.

V den svozu musí vlastník typizované sběrné nádoby zajistit bezpečný přístup ke sběrným
nádobám. Typizované sběrné nádoby musí jejich vlastník přemístit na svozové stanoviště,
není-li stálé stanoviště zároveň stanovištěm svozovým, a to do bezpečné vzdálenosti od
příjezdové komunikace tak, aby tímto nebyla způsobena dopravní překážka.

4.

Typizovaná sběrná nádoba musí být označena známkou (viz Příloha č.1 této vyhlášky). Je
doporučeno typizované sběrné nádoby označit číslem popisným příslušné obytné budovy.
Čl. 7

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.

3.

Pro odložení stavebního odpadu je možné v omezeném množství využít sběrný dvůr
v technickém areálu. Množství stavebního odpadu, které je možno ve sběrném dvoře
odebrat, je stanoveno maximálním limitem – 1 tuna / 1 číslo popisné v obci / 1 rok. Odložení
stavebního odpadu ve sběrném dvoře nad uvedený limit bude zpoplatněno dle platných cen
dopravy, včetně uložení stavebního odpadu.
Čl. 8

Závěrečná ustanovení
1.

Nabytím účinnosti této vyhlášky se zrušuje Obecně závazná vyhláška obce Tlumačov
č. 2/2007 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálního odpadu, včetně systému nakládání se stavebním odpadem.

2.

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 01. 01. 2020.

...............................................

...............................................

Mgr. Rajmund Huráň

Petr Horka

místostarosta

Vyvěšeno na úřední desce obecního úřadu dne:

starosta

12.12.2019

Sejmuto z úřední desky obecního úřadu dne:
____________________________________________________________________________
1) Vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 93/2016 Sb., o Katalogu odpadů.
2) Vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 321/2014 Sb., o rozsahu a způsobu zajištění odděleného
soustřeďování složek komunálního odpadu – § 2 odst. 7 povinnost od 1.1. 2020.
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Příloha č. 1
K článku 6 Shromažďování směsného komunálního odpadu se doplňuje:
1)

Jedna domácnost s počtem osob 1 až 5:
- 1 známka
- 1 typizovaná sběrná nádoba o objemu maximálně 120 l
Typizovanou sběrnou nádobu je nutno označit na viditelném místě známkou.

typizovaná sběrná nádoba plastová - 120 litrů

2)

typizovaná sběrná nádoba
pozinkovaná - 110 litrů

Jedna domácnost s počtem osob 6 a více:
- 2 známky
- 2 typizované sběrné nádoby o objemu maximálně 120 l nebo 1 typizovaná sběrná nádoba
o objemu maximálně 240 l
Obě typizované sběrné nádoby 120 l je nutno označit na viditelném místě známkami,
typizovanou sběrnou nádobu 240 l je nutno označit dvěma známkami.

typizovaná sběrná nádoba plastová - 240 litrů
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