Obecně závazná vyhláška obce Petrov
č. 5/2008
o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Petrov
Zastupitelstvo obce Petrov se na svém zasedání dne 16.12.2008 usneslo vydat na základě
ustanovení § 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:
ČI. 1 Úvodní ustanovení
1) Tato obecně závazná vyhláška (dále jen „vyhláška") stanovuje systém shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území obce Petrov,
včetně nakládání se stavebním odpadem'.
2) Tato obecně závazná vyhláška je závazná pro všechny fyzické osoby, které:
a) mají na území obce trvalé bydliště,
b) mají na území obce ve vlastnictví stavbu určenou nebo sloužící k individuální rekreaci, ve které
není hlášena k trvalému pobytu žádná fyzická osoba, pokud neposkytují ubytovací služby,
c) fyzické osoby, které se na území obce zdržují.
ČI. 2 Třídění komunálního odpadu
1) Komunální odpad se třídí na tyto složky
a) tříděný odpad, kterým je papír, sklo, plast, včetně PET lahví,
b) objemný odpad
c) nebezpečné složky komunálního odpadu
d) směsný odpad
___________________________________
1. Vyhláška č.381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a
států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů
(Katalog odpadů).

ČI. 3 Shromažďování směsného odpadu
1) Směsný odpad se shromažďuje do sběrných nádob. Pro účely této vyhlášky sběrnými nádobami
pro směsný - odpad jsou:
a) Typizované sběrné nádoby:
- popelnice, kontejnery
- plastové pytle na směsný odpad, vyžijí osoby v místech, kam nelze zajet svozovou technikou, za
tímto účelem označené svozovou firmou
b) Odpadkové koše, které jsou umístěny na veřejných prostranstvích v obci, sloužící pro
odkládání drobného směsného komunálního odpadu, nikoli komunálního odpadu vznikajícího v
domácnosti.
2) Stanoviště sběrných nádob na směsný odpad je místo, kde jsou sběrné nádoby trvale nebo
přechodně umístěny za účelem odstranění směsného odpadu oprávněnou osobou. Stanoviště
sběrných nádob jsou individuální nebo společná pro více uživatelů. Uživatelé plastových pytlů
umístí pytle na stanoviště kontejnerů pro směsný odpad, nebo k nejbližší popelnici, která je
připravena ke svozu u přístupové komunikace.
3) Svoz směsného odpadu ze stanoviště zajišťuje oprávněná osoba, přičemž frekvence svozu je
uvedena v příloze č. 1 této vyhlášky.

ČI. 4 Shromažďování tříděného odpadu
1) Pro shromažďování tříděného odpadu slouží kontejnery rozdělené podle jednotlivých druhů
tříděného odpadu. Kontejnery jsou barevně odlišeny a označeny příslušnými nápisy:
a) Papír, barva modrá
b) Sklo, barva zelená
c) Plast, včetně PET lahví, barva žlutá
2) Seznam míst, kde jsou tyto kontejnery umístěny, je uveden v příloze č. 1 této vyhlášky
3) Frekvence svozu tříděného odpadu je uvedena v příloze č. 1 této vyhlášky
ČI. 5 Sběr a svoz objemného odpadu
1) Objemný odpad je takový odpad, který vzhledem ke svým rozměrům nemůže být umístěn do
sběrných nádob
2) Sběr a svoz objemného odpadu je zajišťován lx ročně jejich odebíráním na obcí předem
vyhlášených přechodných stanovištích do zvláštních sběrných nádob určených k odkládání tohoto
odpadu. Informace o tomto sběru jsou zveřejňovány na úřední desce obecního úřadu a na dalších
vývěskách obce.
ČI. 6 Sběr a svoz nebezpečných složek komunálního odpadu
Sběr a svoz nebezpečných složek komunálního odpadu2) je zajišťován 2x ročně jejich odebíráním
na obcí předem vyhlášených přechodných stanovištích. Informace o sběru jsou zveřejňovány obcí
na úřední desce obecního úřadu a na dalších vývěskách obce.
1)
2)

Čl. 7 Nakládání se stavebním odpadem
Stavební odpad je stavební a demoliční odpad.
Stavební odpad lze použít, předat či zlikvidovat zákonem stanoveným způsobem.

Čl. 8 Kontrolní činnost obce a sankce
Dohled nad plněním povinností při nakládání s komunálním odpadem na území obce Petrov
provádí ve smyslu ustanovení zákona o odpadech obecní úřad. Porušování povinností při nakládání
s komunálním odpadem a této obecně závazné vyhlášky bude postihováno podle obecně závazných
právních předpisů.
Čl.9 Zrušovací ustanovení
Zrušuje se Obecně závazná vyhláška obce Petrov č. 3/2001 o odpadech ze dne 1.1.2002.
Čl. 10 Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1.1.2009.

Dana Wolfová starostka
Iveta Hessingová místostarostka
________________________________
2)

Vyhláška č.381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů
a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu
odpadů (Katalog odpadů)

Příloha č.l
k obecně závazné vyhlášce obce Petrov č. 5/2008 , o stanovení systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se
stavebním odpadem na území obce Petrov

Umístění a počty kontejnerů na směsný a tříděný odpad
léto+
VI-IX směsný plast
Petrov - obchod
Osada Úsvit - u lesa
Chlomek - u staré
vodárny
Rozcestí Zátrnová - Červánek
Před bývalou skládkou
Na Hřebenech 2+1
Za Horou
Nad Bytovkami
Obora
Bohuliby - náměstíčko
Bohuliby od Luk
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Pikovice - u mostu
Pikovice - na konci louky

2
3

Libřice - u tunelů

12

Frekvence svozu směsného a tříděného odpadu
Odvoz komunálního odpadu - kontejnery a popelnice
- každé pondělí
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