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obecně závazná vyhláška obce Včelná

č.2/ 2019
o stanovení systému shromažd'ování, sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území
obce Včelná
Zastupitelstvo obce Včelná Se na svém zasedání dne 21.10.2019 usnesením č' 7lII/20I9
usneslo vydat na základě $ 17 odst ' 2 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně
některých dalšíchzákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,zákon o odpadech"),

avsouladus$10písm.d)a584odst.2písm.h)zákonač.728/2000Sb.,oobcích(obecní
zŕízení),ve znění pozdějšíchpředpisů (dále jen ,,zákon o obcích''), tuto obecně závaznou
vyhlášku:

čl. r

Úvodní ustanovení
Tato obecně závazná vyhláška (dále jen ,,vyhláška") stanovuje systém shromaždbvání, sběru,
přepravy, třídění, využíváni a odstraňování komunálních odpadů vznikajícíchna územíobce
Včelná, včetně nakládání se stavebním odpadem1).

čl. z
Třídění komunálního odpadu
1) Komunální odpad se třídína

sloŽky:

a) Papír
b) Plasty včetně PET lahví
c) Nápojové kartony
d) Sklo

e) Kovy
f) Textil
9) Biologické odpady - jako tráva, listí, plevel, zbytky ovoce a zeleniny, slupky,
zbytky jídel (nikoli však maso/ kosti či oleje z potravin)
h) Potravinářské oleje a tuky

i) Nebezpečné odpady
j) objemný odpad

k) Směsný komuná!ní odpad.

2) Směsným komunálním odpadem se rozumí zbylý komunální odpad po
vytřídění podle odstavce 1 písm. a) až j).

stanoveném

čl. s

Shromažd'ování tříděného odpadu
1) Tříděný odpad je shromaždbván:

a) Papír, sklo, kovy, potravinářské oleje a tuky - do zvláštních sběrných nádob umístěných
na stanovištích na veřejných prostranstvích. Rozmístěnínádob je uvedeno v příloze č. 1
této vyhlášky.

l)

vynlásra Ministerstva Životního prostředĺ č,. 381ĺ2oo1 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných
odpadů a seznamy odpadů a států pro účelyvývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělovánĺ souhlasu
k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů)
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b) Plasty, nápojové kartony - do pytlů umístěných v jednotlivých nemovitostech.
Pouze pro potřeby obyvatel bytových domů jsou u nich umístěny na plasty i kontejnery.
c) Bioodpady - do sběrných nádob umístěných u jednotlivých nemovitostí'
d) K odk|ádání zeleně a větví ze zahrad a údrtby veřejného prostranství je moŽno využít
téžsystém komunitního kompostování - stabilně přistavené kontejnery v ulici Dlouhá
za Kulturním domem, na konci ulice Jiráskova u lesa, v ulici Jiřičkova v části obce pod
tratí.
e) Textil mohou občanéVčelnéodevzdávat zdarma ve sběrném dvoře na švábově Hrádku
provozovaném městem ČeskéBudějovice, nebo dle objemu likvidovat prostřednictvím
sběru objemného či směsného odpadu v obci Včelná.

f) Použitelnéoděvy je možno odkládat zabalené V igelitových pytlích do modrých
kontejnerů na některých stanovištíchkontejnerů na tříděný odpad - viz příloha č. t.
9) Použitá elektrozařízení, záŕivky, tonerové a inkoustové kazety
sběrném místě v Dlouhé ulici za Kulturním domem.
h) Použitédrobné baterie
obecního úřadu.

a

je

akumulátory

2) Zvláštní sběrné nádobv a pvtle isou

je možno odkládat

na

možno odkládat do nádoby ve vestibulu

barevně odlišeny a označenv příslušnými nápisy:

a)

Papír, kontejnery plastové (1100 l) barvy modré,

c)

Kovy, kontejnery kovové barvy šedé,
Potravinářské oleje a tuky, nádoby (110 l) barvy zelené,
Nápojové kartony, pytle barvy červenooranŽové,
Plasty a PET lahve, pytle barvy žluté,
Plasty, kontejnery plastové (1100 l) barvy žluté(jen pro bytové domy),
Bio|ogické odpady, nádoby (240l) barvy hnědé.
Textil čistý balený, kontejnery kovové (objem 2,5 m3) barvy tmavě modré

b) Sklo' kontejnery plastové a kovové (1300 l) barvy zelené,

d)
e)

f)

g)
h)

i)

3) Termíny a četnost svozů jsou uvedeny v

4) Do zvláštních sběrných
pro které jsou určeny.

nádob

je

pří|oze č. 1 této vyhlášky.

zakázáno ukládat jiné složky komunálních odpadů , než

cl. 4
Sběr a svoz nebezpečných složek komunálního odpadu
1) Sběr a svoz nebezpečných složek komunálního odpaduz) je zajišťován minimálně dvakrát
ročně jejich odebíráním na předem vyhlášených přechodných stanovištích přímo do
zvláštních sběrných nádob k tomuto sběru určených. Informace o sběru jsou
zveřejňovány V obecním zpravodaji (elektronická Verze zveřejněna na stránkách
www.vcelna.cz).

2)

Potravinářské oleje a tuky je navíc možno odkládat v uzavřených nádobách do zvláštních
sběrných nádob umístěných na stanovištíchuvedených v příloze č. 1 této vyhlášky.
PouŽité potravinářské oleje musí být do nádob ukládány v pevných obalech, např. PET
lahvích nebo obalech od mléka.

3) Shromaid'ování nebezpečných složek komunálního odpadu podléhá požadavkům
stanoveným v čl. 3 odst. 4.

čl. s

2)

Vyhláška Ministerstva Životního prostředĺ i'.381l20o1 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných
odpadů a seznamy odpadů a států pro účelyvývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělovánĺ souhlasu
k vývozu, dovozu a tranzĺtu odpadů (Katalog odpadů)

2

Sběr a svoz objemného odpadu
1) objemný odpad je takový odpad, který vzhledem ke svým rozměrüm nemůžebýt umístěn
do sběrných nádob (např. koberce, matrace, nábytek .'. )'

2) Sběr a svoz objemného odpadu je zajišťován minimálně dvakrát

ročně jeho odebíráním
předem
přechodných
přímo
na
vyhlášených
stanovištích
do zvláštních sběrných nádob
k tomuto účeluurčených' Informace o sběru jsou zveřejňovány v obecním zpravodaji
(elektronĺcká verze zveřejněna na stránkách www.vcelna.cz)'

3) Shromaždbváníobjemného odpadu

podléhá požadavkům stanoveným v čl. 3 odst.

čl. s
Shromažd'ování směsného komunálního odpadu
1) Směsný komunální odpad se shromaždfuje do sběrných nádob. Pro účelytéto vyhlášky se
sběrnými nádobami rozumějí:
typizované sběrné nádoby plechové či plastové o objemu zpravidla 110 l a 24o l,
u bytových domů kontejnery 11o0 l určenéke shromažd'ován'l směsného komunálního

a)

odpadu,

b) odpadkové koše, které jsou umístěny na veřejných prostranstvích v obci, sloužícípro
odkládání drobného směsného komunálního odpadu.

2) Stanoviště sběrných nádob je místo, kde jsou sběrné nádoby trvale nebo přechodně
umĺstěny za účelemdalšíhonakládání se směsným komunálním odpadem oprávněnou
osobou. Stanoviště sběrných nádob jsou individuální nebo společná pro více uživatelů.

čt.l

Nakládání se stavebním odpadem
1) Stavebním odpadem se rozumí stavební a demoličníodpad. Stavební odpad není odpadem
komunálním.

2) Stavební odpad lze

pouŽit, předat či odstranit pouze zákonem stanoveným způsobem.

3) občanéVčelnémohou pro odloženístavebního odpadu využítzdarma sběrný dvůr švábův
Hrádek provozovaný městem ČeskéBudějovice, a to v rozsahu maximálně 1 přívěsného
vozíku za osobní automobil měsíčně.Jinak je možno k likvidaci stavebního odpadu objednat
za úplatu kontejner u oprávněné firmy, např. FCC ČeskéBudějovice.

cl. I
Závěrečná ustanovení
1) Nabytím účinnostitéto vyhlášky se zrušuje obecně závazná vyhláška obce
č. tl2oI5, o stanovení systému shromaždbvání, sběru, přepravy, třídění,využívání
a odstraňování komunálních odpadů a nak|ádání se stavebním odpadem na územíobce
Včelná'

2) Tato vyhláška

á účinnosti15. dnem po dni vyhlášení.
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Příloha č.1
obecné závazné vyhlášky obce Včelná č.212oí.9
I. Stanoviště kontejnerů na tříděné odpady:

1.

Ulice U Stadionu, u vodovodnítlakové stanice
. Papír
. Sklo

2.

Ulice Dlouhá, za kulturním domem
. Papír
. Sklo
. Kovy
o Potravinářské oleje a tuky
. Použitelnéoděvy

3.

Ulice Witthanova' u pomníku u lesa
. Papír
. Sklo, i tabulové

4.

ulice čtyřl chalupy
. Papír
. Sklo

5.

Ulice Sokolovského, u mateřské školy
a
Papír
a
Sklo
a
Kovy
a
Potravinářské oleje a tuky
a
Použitelnéoděvy

6.

Ulice Nádražní, u restaurace U Kaštanu
a
Papír
a
Sklo
a
Použitelnéoděvy
a
Kovy
a
Potravinářské oleje a tuky

7.

Ulice Úzká, u cukrářské výrobny
a
Papír
a
Sklo

B.

Ulice Lesní kolonie, na křižovatce s ul. Nová
. Papír
. Sklo

9.

Ulice Dolní, na křižovatce s ul. Dlouhé role
. Papír
. Sklo, i tabulové
. Kovy
o Potravinářské oleje a tuky
. Plast (jen pro bytové domy)

10. Ulice Jiřičkova, za prodejnou FLOP

.
.

Papír
Sklo

11' Ulice Jiřičkova, mezi rodinnými domky
. Papír
. Potravinářské oleje a tuky
12. Ulice Tikalova, u bytových domů

.
.
o

Papír
Sklo
Plast (jen pro bytové domy)
4

13. Ulice Tikalova, u rodinných domů
a
a
a
a

Papír
Sklo
Kovy
Potravinářské oleje a tuky

14' Ulice Pod Tratí, mezi bytovými domy
. Papír
. Sklo
. Kovy
. Potravinářské oleje a tuky
. Plast (jen pro bytové domy)

II. Termíny a četnost svozů

1.

Svoz nádob se směsným komunálním odpadem je prováděn jednou za dva týdny, vždy
v pátek (lichý týden část nad tratí, sudý týden část pod tratí). V letních měsících (červensrpen) je svoz prováděn týdně.

2'

Svoz plastových pytlů na plasty a nápojových kartonů je prováděn jednou měsíčně,
každý poslední pátek v měsíci.

3.

Svoz biopopelnic je prováděn v období duben, květen, záŕi, ŕíjen,listopad dvakrát
měsíčně (liché čtvrtky), v prosinci až bŕeznu jednou měsíčně (první čtvrtky v měsíci),
červen až srpen každý týden ve čtvrtek.

4.

Sběrné místo na použitá elektrozařízení, záŕivky, tonerové a inkoustové kazety, na
adrese tř.5.května 34, Včelná (zadní vchod z ulice Dlouhá) je otevřeno každéprvní
pondělí v měsíci od 16 do t7 hodin.

5

