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Zastupitelstvoobce Maletínv sou|adus $ 10 a $ 84oodst2 písmeno1)
zákona č.12812000
Sb. schválilo dne 28. 08. 2003 vyhlášku
o nakládání s komunálním a stavebním odpadem
ve smys|u$ 17 odst.2 zákona č.185/2001sb., o odpadecha ve znění
da|šíchzákonůa předpisůsouvisejících.
článek1
Úvodní ustanovení . zálvaznostvyhlášt<y
1. Tato obecně závaznávyhlaškastanovímístnísystémshromažďování,sběru,přepravy,
tříděnía odstraňovríní
komunálníchodpadů,vznkajicíchnakatastrálnímtlzómi
obce Maletín, ltj. k. ú.Javoříu Maletínaa k. ú.StarýMďetíď včetrěsystémunakládáníse
stavebnímodpadem.
2.Tato vyhlaškaje zá1az1áprovšechny
9soby ýzické žijicínvatevobci Maletín,osoby
ýzicképodnikajícíaprávruckéosoby,kterémajís obcí Mďetín uzavřenousmlouvu na
poskytováníslužebdanouvyhlďkou akonečněi vlastnícinemovitostínaúzemíobce
Maletín.
článek2
Zá|<]adnípojmy
l. odpad je kaŽdámovitavěc, kterése osobazbawje nebomá úmyslnebopovinnostsejí
zbavit a příslušíd9 něktrézeskupin odpadůpoďe rataogu oapáari"rrcry vrinistersfuo
životníhoprostředívydáváprováděcímprávnímpředpisem/pitoua.c. t t."
2. Nebezpďné složkyko-munálního
odp1dujsouty složky,kteréjsou v Katalogu odpadů
označenyjakonebezpečný
odpad lpři|ohač.|l.
3. zbytkoYý odpad je složkakomunálníhoodpadu,která vznikla po vytříděníodpadq je
to
odpadu,kteryje ve smyslu tétovýrlrášky.r.obci Mďetín nutnotrioit. Napr.: papír,sklo,
plasty' objemovýodpada nebezpečné
sloŽky komunálníhoodpadu.
a. obj9mowý.odpad je takovy komunálrríodpad,kteý se sqfmi rozměrynebochmakterem
nedázařaditmezi odpad zbytkoý,např.: nábýelq Řobercě,sporiálry,
iračky apod.
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5. Nak|ádáním s odpady - jejejich shromďďování,sousfieďování,sběr,ýkup, třídění,
přepravaa doprav4 skladoviání,úprava,využívaniaodstaňoviání.
6. Shromažďovánímodpadů- je krátkodobésoustřeďováníodpadůdo shromažďovacích
prosředlai v místějejich vzniku před dďšímnakládaníms odpady.
7.odpadovým hospodářstvím. je činnostzanďenánapředcházenívzniku odpadů,na
nakládánís odpadya na naslednoupéčio místo,kde jsou odpadytrvale uloženya kontrola
těchto činností.
8. Sktádkou odpadů. je technickézaŤízeruurčené
k odstraňovrání
jejich trvalýma
odpadů
iizeným uloŽenímna zerninebo do země.
9. Původcemodpadů- jsou právnická osoba"priiejtzčinnostivznikajiodpady,nebo
ýzická
osoba oprávněnák p9dnikani, píi jejtžpodnikatelské
činnostivnika1í oapaoý vlastnik
nemovitostinaúzemiobce a občan,trvďe žýícivobci Mďetín.
Pro komunálníodpady vnkajícína územíobce,kterémajípůvodv činnostifyzickych
osobna něžse nevlahujípovinnostipůvodce,se za půvoácé
odpadůpovaŽujeo b e c .
obec se stavá původcemkomunálníchodpadův okamžiku,kdy
ýzicŘáosobá odpadyuloží
na místěk tomu určenéma
současněse obec stiívávlasúríkem
ic"t'to odpadů.
článek3
ZaÍazováníodpadůa hodnocenínebezpečných
vlastnostíodpadů
1.Původce
a oprávněnáosobajsoupovinnipro účelynakládríní
s odpademzaŤaditodpad
podle jeho povahy a vlastnostído kategoriípodle Katďogu odpadu.
2.V obci Maletínje odpadtříděnjako:
- zbýkový odpad - ztstavápo vytříděníodpaduamůže
obsahovat:
boty, hadry, žaÍoyw1|9ramiku,porcelán,gumovévyrobky, pouŽitéhygienicképotřeby,
tetrapakovékrabice ldžus,mléko,víno/,ostatrrísměšné
odpáay,popeííta.
- směsnýkomunální odpad objemový,kteý muže
obsahovat:
koberce,nábýelq matrace,pračky,aj.
- tffděný odpad. plasty: igelitovésríčky'a
tašky,plríštěnky,
mikroténové
sáčky,PET lahve
newatrré,
kelímkyod jogurtůa másel, lahve od m1ék4přepravky,
umělohmotnéhračky,polystyrénaj.
. sk|o : skleněnélráhvenevratré,zavaŤovacísklenice
a to čiréi barevné,
NE porcelan, zrcadlaa keramika
. kovový odpad: bez příměsí/dřevo,plast,textilie/'
netříděný
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- nebezpečnýodpad: zahrnuje- odpady znátéroýchhmot, užitéštětcea obďy těmito
hmotamizrečistěné
- odpadyz elektrickéhoa elektronickéhozaŤízeniltelevize,
záŤivky,ledničý
- odpadobsahujícírtuťajiné nebe4pečné
látky
- bateriea akumulátory
- nepouŽitáléčivaa dďší
- odpad ze hřbitova: . biologickyrozložitelnýodpad
- zeminaa kameny
- stavebnía demoličníodpad: beton,cihly, tašky,keramickévýrobky,
směsi oddělené
frakce stavebníhomateriálu,asfaltovésměsi, dehetaj.
článek4
Nakládání s komunálnímodpadem
občanůmv obci vt{etin byly obcíposlrytrruýpro nakládránís komunálnímodpadem,tj.
shromažďovrání
ařídění, tyto sběménádoby:
1. sběrnénádoby - popelnice a kontejnery. pro ukládáÍ'ízbytkovéhoodpadupo vytřídění
vyvozco 14 dní
2. kontejnery na separovanýodpad: na sklo- uyvozpodlepořeby
3. velkoobjemovéigelitovépytte:naplasty -ulvozpodle potřeby
4. velkoobjemovékontejnery: . nebezpečný
odpad. 2 x ročně
- kovový odpa,d - 1 x ročně
- objemoý odpad- 2 x ročně
5. velkoobjemový kontejner: . na hřbitovníodpad/trvďe umístěnna hřbitově/
6. velkoobjemový kontejner: - na stavebníodpad/podle dohodys provozovďelem
Pff tffdění odpadůje výs|ovně ZAKÁZÁNO:
- odk|ádat odpady mimo sběrnénádoby
. odk|ádat do kontejneru . žh_avý
popel, uhynulá zvíÍatanebojejich části,
. nebezpečné
odpady, tekutéodpady'
. stavebnísut'olátky žíravé,zápa|né
a výbušné.
- zapalovat obsah kontejnerů!
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článek5.
Nakládání se stavebnímodpadem
Stavebníodpadvzniklý při stavebníčinnostiobčanqpřípadněprávnických nebo ýzickych
osob oprávněnýchk podnikaní,případně
vlastrríkanemovitostív obci, musíbý:
- uloŽenna předem dohodnÚémísto,určené
oÚ tuďetin pro možnévwŽit|
- bude původcemodvezenna předem dohodnutouskládku na vlastnínáklády
článek6.
Systémsběru komunálníhoodpadu
1. Sběrnénádoby - kontejnery popelnicejsou umístěnyna stáých stanovištích
pro ně
vyltazených tak, aby nezpůsobovalyhygienické,estetickéa dopravnípřekáŽ<ypro
účashíkyprovozu na komunikacícha byly dobře přístupné
pro naplňovámiaodvoz.
Jsou určenypro vyříděný zbytkoý odpad.odvoz směsnéhoodpaduje co 14 dní
v den určeného
svozu osobouoprávněnou.Termínsvozuje pravidelněuváděn v
Mďetínskémzpravodaji.
2. Stáléstanovištěsběmýchnadoburčujeana svénrákladyňinljefyzickáosoba - vlastrík
nemovitostípo dohoděs majitelempozemku a obcí.
3. Doba a místozastávekmobilnísběrnypro vytříděnýodpad- plast,je oznamovrínobčanům
v Mďetínskémzpravodaji amístnímrozhlasem2 dnypřed dnemsběru.
4. Termína způsobsběruvytříděnéhokovovéhoodpaduje omamován občanům
v
Mďetínskémzpravodaji amístrrímroálasem 2 dnypřed dnemsběru.
5. Kontejner na vyříděnésklo je umístěnna vďejnémprostanstvíobce a je podle potřeby
odváženosobouoprávněnou.
6. Mobilnísběmapro nebe4pečné
sloŽ<ykomuná]níhoodpadupřijiždt tavyzléni obce 2krát
jsou o termínechiďormováni prostřednictvímMďetínskéhozpravodaje
zarok a občané
a místrrím
rozhlasemýden před termínem.
7. odpad z místríhohřbitovaje ukládán do velkoobjemovéhokontejneru,kte'ýmá stanoviště
na hřbitově. Pojeho naplněníobecníuřad zajistípředaníodpaduna skládku odpadu.
8. Stavebníodpad|ze odvážetvlastnímdopravnímprosředkem, nebo po dohoděs osobou
oprávněnouprostřednitvímdohodnuých služeb.
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článek 7
Povinnosti ýziclcých osob,ffziclcých osob podnikajícícha vlastníkůnemovitostí
v obci Maletín
l. Tříditodpaddle tétoobecnězávaznévÉlášky.
2. Jednotlivésložkykomqílniho odpaduodkládatpotlze na místaurčenátouto vy'hlaškou.
3. Vyříděné nebezpečné
odpadypředavatv určenoudobu na obcístanovenámísta.
4. Do sběrnýchnádob ukládat pouze odpady,odpovídající
označeďsběrnénrádoby.
Mít
dostatečnýpočet
sběmých
nádob
pro
shromažďóvání
zbytkovéhoodpadu.
!
6. Popelnice umísťovatna přechodnémstanovištijen na den sv-ozuodpadůá to talq aby k ní
svoz odpadu.
_ 1ěla pffstupoprávněnáosobaprovádějící
7.Udržovatčistotua pořádek na stálem stanovištisběmýchnádob.
8. Nepoškozovatsběrnénádoby.
9. odpad, kteý nemohl bý umístěnv popelnici nebo kontejneru zkapacitníchdůvodů
je
nutnéukládat do igelitových pýlů tak, aby mohl bý 'nudno při odvozu odpadů
přemístěn.

článek8

Dohlednadnakládríním
s o"*""",,,"TjoTlť.11Ť:il*"*stavebním
naúzemí
Obce
Mďe!ín

ve smyslu tétoobecně závanÉvyhláškyp'ouadi Kontrolní
ýbor Zo Mďetín ve
smyslu zákonač.185/200lSb a právníchpředpisůsouvisejících.

článek9
Sankce
Porušenípovinnostípři nakládránís komunálním,stavebnímodpadema ostatrrím
odpadem
vmikajícímnaiaemí obce Maletínbudeposuzoviánopodle obecně závaznýcipředpisů.
č|ánek10
Zrušovacíustanovení
Touto vyhlráškou
se zrušujevýrlríškač.2/200|z 13.|2.2001 o nakládanís komunalním
a stavebnímodpademnaúzemíobceMaletín.
článeklt
Účinnost
Tato obecnězávaznávyhlríška
nabyváúčinnosti
dne 1. 10.2003

- přílohač.1
Barbora V. Neumannová
starostkaobce Maletín

Jiří Flašar
místostarosta
obce Maletín
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katďog odpadů/uypisl

přílohač.1

ZáLiladnitřídění:

02
03
08
17
l9
20

odpadyz pw ovýoby zemědělství
odpadyze ryracovarrídřeva a vyroby desek
odpady zpotlžíváninátěroých hmot, lalni a smďtu
stavebnía demoličníodpady
odpadyz čistírenodpadníchvod
komrrná]níopdadyz domrácrrostí
a podobéživnostenské,
průmyslové
odpadya odpady zuřadůvčetlrěsloŽek z oádělenéhoodpadu

20 Komunrálníodpý
průmyslové
odpadya odpady
!1.ďomiícnostiapodobnéživnostenské,
ztřadtý, včebrěsloŽekz odděleného
sběru
2001 - sloŽcyz odděleného
sběru/mimo |50|l
0101 -papíralepenka
0102 - sklo
0108 - biolog. roz|ož1te|ný
odpadz kuchynía sffavoven
0 1 1 0 - oděv y
01l1 -textilnímatďály
+0|2l . záÍivkyaj:rirýodpadosďrujícírtuť
0125 -jedlýolej atuk
+01?7 - barvy,tiskď..barvy,lepidla apryslgřice obsahující
nebezpečné
látlry
+013l - nepoužitáléčiva
+0133 - batďe a akumulátory/odpadyz demontovanýchvozide|l
a neříděnébateriaa
akumulátory
+0136 -výazenéelektrickéa elektrotech.zařízeru
+ol37 - dřevo bosďrujícínebezpečné
látky
0139 - plasty
0140 - kovy
200! 9dnadr ze zabradaparků- včetněhřbit. odpadu
0201 - biologicky rozložitelnýodpad
0202- zeminaakameny
2003 - ostatníkomunálníodpady
0301 - směsnýkomuniíl.opdpad
0302 - odpad ztržišť
0303 - uličď smetky
0304 - ka7ze septikůažump
0306. odpadz čištění
kanďizace
0307- objemnýodpad
0399 - komuniílníodpadyjinak blíženeurčené
/+nebe?pečný
odpad

/Katalog odpadůllnt
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Gtesně závanávytrlíška.obce }l{rek*i:rč,ilz&jo místrrím
popldku za prCIvozsysternu
Shromažďovarrí
sb.ěru.
, ňiděnt, vYaživ ěmia odstrarioviíníkomunálních odpadů
Dodatekč.

1

Zastupitelstvoobce MďetÍn na wémřádnémzasďání dne24. dubna2003
schviílilododatekč.1 ve smyslu ustanovení$ 15 zákona č.565/1990Sb., o místních
pplatcích, ve zněrrípozdejšíchpřeďpisu a v soulaďu s ustanoverrírrti
$ 10 písnr.a) a
$ 84 odst.2 písm.i) zákonač,.fta2aÚ} Sb., o obcícha ve zněnípozdějších
předpisů
kÍerýmbyrr určenrssubr pplafku pro právnieké osoby a fuieké osoby @nitr*jící
v obci Maletín a to 120Kč / měsíc.
obec Mďetín můžena aákladěpožadavk&ze shanyjmenovanýchosob uzavřítsmlouvu
na poskytovaníslužebtouto danýchvyhláškou.
Dodatek nabývá účinnostidne l. června2003

B. f. Neumannová
Stárostkaobce

Vyvěšenodne:25. 4.2003
V Mďetín dne 3. čenma2003

Jiří,3.6
místostarostuoý""

sejmuto:9. 5.2003

