MĚriTYs LIBLíN

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTYSE LlBLÍN
ě.112019,

o stanovení systému shromažd'ováni, sběru, přepravy,
třiděni, využivání
a odstraňování komunálnich odpadů a nattaa'ani'se s'Ůveini.
oapaa"m
na územíměstyse Liblín

Zastupitelstvo městys Liblín na svém zasedání dne 8. 1o,
2019 usnesenim
č,82/2019 schválilo na základě § 17 odst. 2 zákona ě. 1 85/2oo 1
sb,,oodpadechao
změně něktených dalšíchzákonů, Ve znění pozdějších předpisů (dáIe jen

'z

a

,,zákon
o odpadech"),
Vsouladu s§lopíSm,d)a§84 odst,
pism,h zákona
č, ]2Bl2000 sb,, o obcích (obecní zřizeni), ve zněni pozdějších předpisu,
(dáIe jen
o
obcích"),
tuto
obecně
ZáVaznoU Vyhlášku:
'zákon

čl, í

úvodníustanovení

Tato obecně závazná vyh|áška (dále jen ,,Vyhláška) stanovuje systém
shromažd'ování, sběru, přepravy, třídění, využívánía odstraňováni komunálních

odpadů Vznikajícíchna územi městyse Liblín a jejích částí(dále jen
,,městys''), Včetně
nakládáni se stavebním odpadem1,

čl,2

Třidění komunálního odpadu

í) Komunální odpad se třídína složky:
a)
b)
c)
d)

Biologické odpady rostlinného půVodu,
Papír,
Plasty Véetně PET lahVí a nápojových kartonů,
sklo,

ej Kovy,
f) Nebezpečné odpady,
g) objemný odpad,
h) směsný komunální odpad,
i) Jedlé oleje a tuky',

2) směsným komunálním odpadem

se

rozumi zbylý komunální odpad

po stanoveném Vytřídění podle odstavce 1 písm. a),
b), c),'d), e), í), g) a i),

' vyh áška N,linislerstva zrvolniho prosiředi

'

č 93/2016

Vyháška- lvlinisleístva živolniho proslředí

Sb , o Katálogu odpadŮ.

č 32]/20]4 sb,

soJstreoovJnl(,olek hornJl alnlho odpédL §2oo\-

7

ó

rozsatru

a způsobu ža] stěni

povirnoslod 1,1 2020,

odděleného

č1.3
shromažd'ování tříděného odpadu
1) Tříděný odpad je shromažd'ován do zvláštních
sběrných nádob,
2) Zvláštní sběrné nádoby jsou umístěny,
- Liblín - u bytových domů,
- Liblin - za hasicskou zbroinici

-Liblin_uČoV

- Horní Liblín u kapličky,
-

odoady rostlinneho původu jsou sbérnénádoby umístényV Llbline
za naslcskou zbrojnicí a k diSpozicijsou téžu jednotlivých poplatniků,
PJo"bio1_ogické

3) ZVláštní sběrne nadoby

jsou barevné odlišeny a oznaieny přislušnými nápisy:

a) Biologické odpady rostlinného půVodu, barva hnédá,
b) Papír, barva modrá,
9] llasty, PET lahve a nápojove kaítony, barva 2lutá,
d) sklo, barva zelená,

e)

f)

KoVy, barva šedivá,
Jedlé oleje a tuky, oranžová.

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

sběr

a

čt. a
svoz nebezpečných složek komunálního odpadu

'1) sběr a svoz nebezpečných složek
komunálního odpadu3 je Zajišťován minimálně

dvakrát_ ročně jejich odebíráním na předem vynŮSenýcn přechodných
stanovištích přímo do zvláštních sběrných nádob ktomuto sběru určených,
lnformace o sběru jsou zveřejňovány na úřední aesce Ůáu mestýse,
na Webových stránkách městyse, v místnímrozhlase a pomocí sMs poňálu,

2) shrom€žd'ování nebezpecný_ch složek komunálniho odpadu podléhá
pozadavkúm stanoveným

V

čl, 3 odst,4,

čl. 5
sběr a svoz objemného odpadu
1) objemný odpad je takový odpad,_klený Vzhledem ke svým rozměrům nemůžebýt
umístěn do sběrných nádob (např, koberce, matrace, nábrek).

2) sběr, a svoz objemného odpadu je zajlšt'ován dvakrát ročnéieho odebíráním
na předem Vyhlášených přechodných stanovištich prímo do zvláštních
sběrných
nádob k tomuto účeluUrčených, lnformace o sběru jsou zveřejňovány na
úřední
desce úřadu městyse, na Webových siránkách městyse, v místnim rozhlase
a pomocí SMs portálu,

3) shIomažd'ování objemného odpadu podléhá požadavkůmstanoveným
V čl, 3 odst. 4,

' vyh ásta

1,linisterstva zlvoiniho píostředi

č 93/2016 sb

,

o KatalogLJ odpadŮ

čl,6

Shromažd'ováni směsného odpadu

1) směsný odpad se shromažd'uje do sběrných nádob. Pro účelytéto Vyhlášky
sběrnými nádobami jsou:
a) typizované sběrné nádoby - popelnice, igelitové pytle,
b) odpadkové koše, které jsou umístěny na Veřejných prostranstvich V méstysu,
sloužícípro odkládáni drobného směsného komunálniho odpadu,

2) stanoviště sběrných nádob je místo, kde jsou sběrné nádoby trvale nebo

přechodně umístěny za úče|emodstraněni směsného odpadu opráVněnou
osobou, stanoviště sběrných nádob jsou indivjduální nebo společná pro Více

uživatelů

d.7

Nakládáni se stavebním odpadem
1) stavebním odpadem se rozumí Stavební a demoličníodpad, stavební odpad
není odpadem komunálním,

2) stavební odpad lze použít,předat či odstranit pouze zákonem stanoveným
způsobem,

3) Pro odloženístavebního odpadu je možnéobjednat kontejner, ktený bude
přistaven a odvezen za úplatu.

čl. 8
závěreěná ustanovení
1)

Nab},tím účinnostitéto Vyhlášky se zrušuje obecně záVazná vyhláška městyse
Liblín č, 1/2015, o stanovení systému shromažd'ování, sběru, přepravy, třídění,
využiváni a odstraňování komunálnich odpadů, ze dne 20, 1,2015,

2) Tato vyhláška nabýVá účinnosti1_ 1_ 2o2o.
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Vyvěšeno na úřední desce
sejmuto z úřední desky

Vyvěšeno na elektronické úřednídesce dne 13
sejmuto z elektronické úřední desky dne: ú.
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