Městys Trhová Kamenice
Obecně závazná vyhláška městyse Trhová Kamenice
é.,ll2015
o stanovení systému shromažd'ování, sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálních odpadů na územíměstyse Trhová Kamenice

Zastupitelstvo městyse Trhová Kamenice se na svém zasedání dne 15,6.2015 usnesením č.
312915155 usneslo vydat na základě § 17 odst. 2zákona č. 185l2O0í Sb., o odpadech a o změně
některých dalšíchzákonů, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst.
2 písm. h) zákona č. 12812000 Sb., o obcích (obecní zřizení), ve znění pozdějších předpisů, tuto
obecně závaznou vyhlášku (dále jen ,,vyhláška").

čl, t

úvodníustanovení

Tato vyhláška stanovuje systém shromažd'ování, sběru, přepravy, třídění,využívánía
odstraňování komunálních odpadů vznikajících na územíměstyse Trhová Kamenice.

čl. z
Třídění komunálního odpadu

1)

Komunálníodpad se třídína složky:
a) papír,
b) sklo bíléa barevné,
c) plasty včetně PET lahví,
d) kovy,
e) biologicky rozložitelnéodpady rostlinného původu,
0 nebezpečnékomunální odpady,
g) objemný odpad,
h) směsný komunální odpad.

2)

Směsným komunálním odpadem se rozumí zbylý komunální odpad
vytřídění podle odstavce 1 písm. a), b), c), d), e), f) a g)

po stanoveném

čl. s
Shromažd'ování tříděného odpadu

1)

Tříděný odpad je shromažd'ován do zvláštních sběrných nádob nebo sběrného dvora,

2)

Zvláštní sběrné nádoby jsou umístěny:
a) na pozemku p.p.č.22314 v k.ú. Trhová Kamenice, u bytovek,
b) na pozemku st.p.č. 11'1 v k.ú. Trhová Kamenice, u Jednoty vedle Slavie,
c) na pozemku p,p.č. 1898122 v k,ú. Trhová Kamenice,Zářeč u Jednoty,
d) na pozemku p p č. 1903/1 v k.ú. Trhová Kamenice, pod Svárovem
e) na pozemku p,p.č. 17415 v k. ú. Trhová Kamenice, ul. Zahradní
f) na pozemku p.p.č. 2430 v k.ú. Trhová Kamenice, Zubří
g) na pozemku p.p.č. 233114 v k.ú. Hluboká u Trhové Kamenice, náves
h) na pozemku p.p.č. 232811v k.ú. Trhová Kamenice, náves
i) na pozemku p.p.č. 850/1 v k. ú. Rohozná u Trhové Kamenice, náves
j) na pozemku p.p.č. 57 v k.ú. Trhová Kamenice, u ZŠ
k) na pozemku p,p.č. 1626t7 v k.ú. Trhová Kamenice, u MŠ
i) na pozemku p.p.č. 3375 v k.ú. Trhová Kamenice, ul. Táborská u hřiště
j) na pozemku p.p.č. 1614129 v k,ú. Trhová Kamenice, u sokolovny
k) na pozemku p.p.č. 3480 v k.ú. Trhová Kamenice chatová oblast na Zuberském kopci
l) na pozemku p.p.č. 177319 v k.ú. Trhová Kamenice zahrádkářská kolonie pod Rohoznou

m) na pozemku p.p.č'19713v k,ú. Trhová Kamenice sběrný dvůr
n) na pozemku p.p.č. 3291 v k.ú. Trhová Kamenice u hřbitova

3)

Zvláštní sběrné nádoby jsou barevně odlišeny, popřípadě označeny příslušnýminápisy
a) Papír, barva modrá,
b) Plasty, PET lahve, barva žlutá,
c) Sklo barevné, barva ze|ená,
d) Sklo čiré,barva bílá,
e) Biodpad, hnědá barva,
f; Velkoobjemové kontejnery na bioodpad, šedá barva,
g) Velkoobjemový kontejner na směsný komunální odpad,
h) Velkoobjemový kontejner na železo,
ch) Velkoobjemový kontejner na hřbitovní odpad,
i) Kontejner s horním výsypem na směsný komunální odpad

4)

Pro odloženítříděného odpadu lze využíttaké sběrný dvůr v areálu Technických služeb
Hlinsko, s.r.o., Srnská 382, 539 01 Hlinsko, na základé smlouvy O - 0312013 a jejího
dodatku ě.l ze dne 15.6.2015.

čt. +
Sběr a svoz nebezpečných složek komunáIního odpadu
Sběr a svoz nebezpečných složek komunálního odpadu je zajišt'ován minimálně dvakrát
ročně jejich odebíránímna předem vyhlášených přechodných stanovištích přímo do
zvláštních sběrných nádob k tomuto sběru určených. lnformace o sběru jsou zveřejňovány
na úřední desce obecního úřadu, výlepových plochách a v místnímrozhlase.

čl. s
Sběr a svoz objemného odpadu

1)

Objemný odpad je takový odpad, kteryi vzhledem ke svým rozměrům nemůžebýt umístěn
do sběrných nádob (např. koberce, matrace, nábytek ...).

2)

Sběr a svoz objemného odpadu je zajišt'ován dvakrát ročně jeho odebíránímna předem
vyhlášených přechodných stanovištích přímo do zvláštních sběrných nádob k tomuto účelu
určených. lnformace o sběru jsou zveřejňovány na úřední desce obecního úřadu,
výlepových plochách a v místnímrozhlase.

čl. s
Sběr a svoz biologicky rozložitelných odpadů rostlinného původu

1)

Sběr a svoz biologicky rozložitelných odpadů rostlinného původu je zajišt'ován jejich
odebíráním na předem vyhlášených přechodných stanovištích přímo do zvláštních
sběrných nádob k tomu sběru určených.

2)

Biologicky rozložitelný odpad lze také odevzdávat ve sběrném dvoře, ktený je umístěn
služeb Hlinsko, s.r.o. v Hlinsku, na kompostárnu v areálu skládky
komunálních odpadů Hlinsko-Srní, Technických služeb Hlinsko, s.r.o. a do areálu
Zemědělské, a.s, Vysočina.
v areálu Technických

č1.1
sběr a svoz kovů
1)

Sběr a svoz kovů je zajišt'ován jejich odebíráním na předem vyhlášených přechodných

stanovištích přímo do zvláštních sběrných nádob k tomu sběru určených. lnformace o sběru

jsou zveřejňovány na úřední desce obecního úřadu, výlepových plochách a v místním
rozhlase.

2)

Kovy lze také odevzdávat ve sběrném dvoře na Raisově náměstí v Trhové Kamenici,
případně ve sběrném dvoře, ktený je umístěn v areálu Technických služeb Hlinsko, s.r.o.

v Hlinsku.

čt. g
Shromažd'ování směsného komunálního a hřbitovního odpadu
1)

Směsný komunální odpad se shromažd'uje do sběrných nádob, sběrných pytlů (sběrné
pytle jsou typizované a opatřené logem svozové společnosti) a velkoobjemových
kontejnerů. Hřbitovní odpad se shromažd'uje do velkoobjemového kontejneru.

2)

Pro účelytéto vyhlášky se sběrnými nádobami rozumějí:
a) typizované sběrné nádoby - popelnice, určenéke shromažd'ování směsného
komunálního odpadu,
b) typizované odpadkové koše, které jsou umístěny na veřejných prostranstvích v obci,
sloužícípro odkládání drobného směsného komunálního odpadu.

3)

Stanoviště sběrných nádob a sběrných pytlů jsou individuální nebo společná pro více
uživatelů.Stanoviště sběrných nádob je místo, kde jsou sběrné nádoby trvale nebo
přechodně umístěny za účelemdalšíhonakládání se směsným komunálním odpadem
oprávněnou osobou. Stanoviště sběrných pytlů je u sběrných nádob.

3)

Pro stavby určenék individuální rekreaci, kde není svoz směsného komunálního odpadu
realizován ze sběrných nádob (popelnic) je pro odkládání směsného komunálního odpadu
určen velkoobjemový kontejner na směsný komunální odpad umístěný na p.p.č. 19713 ve
sběrném dvoře na Raisově náměstí v Trhové Kamenici, u chatové osady na Zuberském
kopci p.p.č. 3480 auzahrádkářské kolonie pod Rohoznou p.p.č. 177319.

4) Pro

nájemce hrobových míst je určen pro odkládání hřbitovního odpadu velkoobjemový
kontejner umístěný na p.p.č. 3291 u hřbitova v Trhové Kamenici,

c|.8
Povi n nosti íyzický ch osob

í) Do zvláštních sběrných nádob, sběrných pytlů a velkoobjemových
ukládat jiné složky komunálních odpadů, než pro které jsou určeny.

kontejnerů

je zakázáno

2)

Naplňovat sběrné nádoby tak, aby je bylo možno řádně uzavřít a aby při manipulaci s nimi
z nich odpad nevypadával, nepřetěžovat sběrné nádoby a sběrné pytle.

3)

Neodkládat do sběrných nádob žhavý popel,

c1.9
lnformace o nakládání se stavebním odpadem
1)

Stavebním odpadem se rozumí stavebnía demoličníodpad. Stavebníodpad není odpadem
komunálním,

2)

Stavební odpad lze použít,předat či odstranit pouze zákonem stanoveným způsobem.

3)

Pro odloženístavebního odpadu
přistaví a odveze kontejner.

je možnévyužítsvozovou společnost, která za úplatu

čl. to

závěreéná ustanovení
1)

Nabytím účinnostitéto vyhlášky se zrušuje Obecně závazná vyhláška obce č, 2t2OO5,
kterou se stanovuje systém shromažd'ování, sběru, přepravy, třídění, využíváni
a odstraňování komunálního odpadu vznikajícína jejím katastrálním územía systém
nakládání se stavebním odpadem na územíobce Trhová Kamenice, ze dne 7.12,2OO5,
která nabyla účinnostiod'1.1.2006.

2) Tato vyhláška nabývá účinnostidnem 1.7.2015.
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V shora uvedené době byl dokument vyvěšen i na elektronické úřednídesce obecního úřadu.

