Obec Ratíškovice
Zastupitelstvo Obce Ratíškovice
Obecně závazná vyhláška Obce Ratíškovice
č. 1/2017
o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na
území Obce Ratíškovice
Zastupitelstvo Obce Ratíškovice se na svém zasedání dne 27.2.2017 usnesením č. ZO2017/19/13 usneslo vydat na základě § 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:
Čl. 1
Úvodní ustanovení
Tato obecně závazná vyhláška (dále jen „vyhláška“) stanovuje systém shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na
území Obce Ratíškovice, včetně nakládání se stavebním odpadem produkovanými
nepodnikajícími fyzickými osobami1).
Čl. 2
Třídění komunálního odpadu
1) Komunální odpad se třídí na složky:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

sklo (bílé i barevné),
papír,
plasty včetně PET lahví a nápojových kartonů,
kovy,
textil,
nebezpečné komunální odpady (např. barvy, oleje, chemikálie),
biologicky rozložitelný odpad (rostlinného původu),
objemný odpad,
směsný komunální odpad.

2) Směsným komunálním odpadem se rozumí zbylý komunální odpad po stanoveném
vytřídění dle odst. 1 písm. a), b), c), d), e), f) a g).

1)

Vyhláška č. 93/2016 Sb., o Katalogu odpadů.
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Čl. 3
Shromažďování tříděného odpadu
1)

Veškeré odpady uvedené v článku 2 lze ukládat ve Sběrném dvoře odpadů Ratíškovice
za podmínek stanovených provozním řádem sběrného dvora. Sběrný dvůr odpadů je
umístěn v jihovýchodní okrajové části obce na ulici Rohatecká 1291.

2)

Sklo, plasty a papír jsou shromažďovány do zvláštních sběrných nádob - barevných
kontejnerů sdružených do 6 sběrných hnízd v následujících lokalitách:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

3)

ul. U Radnice – za radnicí
ul. Posvátná – u prodejny Coop
ul. Rohatecká – u prodejny Coop
ul. Sportovní – u hřiště
Sokolské – u cihelny
Baťovka – u TSP

Zvláštní sběrné nádoby - kontejnery pro tyto odpady jsou barevně rozlišeny následujícím
způsobem a označeny příslušnými nápisy:
a)
b)
c)
d)

Zelený kontejner (kontejner se zeleným víkem) – barevné sklo
Bílý kontejner (kontejner s bílým víkem) – bílé sklo
Žlutý kontejner – plasty a nápojové kartony
Modrý kontejner – papír

4)

Plasty, nápojové kartony a textil jsou dále sbírány prostřednictvím pytlového sběru. Do
zdarma poskytovaných žlutých pytlů jsou shromažďovány směsné plasty. Do zdarma
poskytovaných modrých pytlů jsou shromažďovány pouze PET lahve. Pytle na textil
nejsou barevně rozlišeny. Tyto pytle se pak v určenou dobu umístí na stanoviště na
veřejném prostranství v obci, odkud jsou sváženy.

5)

Textil je dále sbírán prostřednictvím kontejneru na ulici Dubňanská (u Domu
s pečovatelskou službou).

6)

Do zvláštních sběrných nádob a pytlů je zakázáno ukládat jiné složky komunálních
odpadů, než pro které jsou určeny.

7)

Léčiva lze bezplatně odevzdat v lékárnách.
Čl. 4
Sběr a svoz biologicky rozložitelných odpadů

1) Biologicky rozložitelný odpad se shromažďuje do sběrných nádob. Pro účely této
vyhlášky se sběrnými nádobami rozumějí typizované sběrné nádoby (hnědé barvy),
určené ke shromažďování biologicky rozložitelného odpadu.
2) Stanoviště sběrných nádob je místo, kde jsou sběrné nádoby trvale nebo přechodně
umístěny za účelem dalšího nakládání s biologicky rozložitelným odpadem oprávněnou
osobou. Stanoviště sběrných nádob jsou individuální nebo společná pro více uživatelů.
3) Sběr biologicky rozložitelných odpadů je dále zajištěn celoročně ve Sběrném dvoře
odpadů Ratíškovice a Kompostárně Ratíškovice. Kompostárna Ratíškovice je umístěna
v jihovýchodní okrajové části obce na ulici Rohatecká 1291.
4) Sběr a svoz biologicky rozložitelných odpadů je dále zajišťován minimálně čtyřikrát ročně
prostřednictvím velkoobjemových kontejnerů přistavených na předem vyhlášených
přechodných stanovištích. Informace o termínech a místech sběru jsou zveřejňovány
v místním rozhlase a na internetových stránkách obce.
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Čl. 5
Sběr nebezpečných složek komunálního odpadu
1) Sběr nebezpečných složek komunálních odpadů je zajištěn celoročně ve Sběrném dvoře
odpadů Ratíškovice.
2) Shromažďování nebezpečných složek komunálního odpadu podléhá požadavkům
stanovených v čl. 3 odst. 4).
Čl. 6
Sběr objemného odpadu
1) Objemný odpad je takový odpad, který vzhledem ke svým rozměrům nemůže být
umístěn do sběrných nádob (např. nábytek, koberce, matrace).
2) Sběr objemného odpadu je zajištěn celoročně ve Sběrném dvoře odpadů Ratíškovice.
3) Shromažďování objemného odpadu podléhá požadavkům stanovených v čl. 3 odst. 4).
Čl. 7
Shromažďování směsného komunálního odpadu
3) Směsný komunální odpad se shromažďuje do sběrných nádob. Pro účely této vyhlášky
se sběrnými nádobami rozumějí:
a) typizované sběrné nádoby (např. popelnice, kontejnery), určené ke shromažďování
směsného komunálního odpadu,
b) odpadkové koše, které jsou umístěny na veřejných prostranstvích v obci, sloužící pro
odkládání drobného směsného komunálního odpadu.
4) Stanoviště sběrných nádob je místo, kde jsou sběrné nádoby trvale nebo přechodně
umístěny za účelem dalšího nakládání se směsným komunálním odpadem oprávněnou
osobou. Stanoviště sběrných nádob jsou individuální nebo společná pro více uživatelů.
5) Do sběrných nádob na směsný komunální odpad je zakázáno ukládat žhavý popel.
Čl. 8
Nakládání se stavebním odpadem
1) Stavebním odpadem se rozumí stavební a demoliční odpad. Stavební odpad není
odpadem komunálním.
2) Stavební odpad lze použít, předat či odstranit zákonem stanoveným způsobem.
3) Stavební odpad produkovaný nepodnikajícími fyzickými osobami, lze v omezeném
množství do 600 kg za rok a nemovitost (číslo popisné) bezplatně odkládat ve sběrném
dvoře odpadů.
4) Větší množství stavebních odpadů lze ukládat do velkoobjemových kontejnerů osoby
oprávněné k nakládání s odpady. Odvoz si u těchto oprávněných osob zajistí fyzické
osoby na své náklady. Tímto se nevylučuje možnost zajistit si odvoz tohoto odpadu
vlastními prostředky na zařízení k využití nebo odstranění těchto odpadů.
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Čl. 9
Smlouvy s původci odpadů
Původci, kteří produkují odpad podobný komunálnímu z činnosti právnických osob
a fyzických osob oprávněných k podnikání, mohou využít systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů stanoveného touto
vyhláškou pouze na základě písemné smlouvy s obcí.
Čl. 10
Závěrečná ustanovení
1) Nabytím účinnosti této vyhlášky se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 1/2016 o
systému shromažďování, sběru, přepravě, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů vznikajících na území obce ze dne 7.7.2016.
2) Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 18. 3. 2017.

PhDr. Radim Šťastný

Ing. Bc. Anna Hubáčková

místostarosta

starostka

Vyvěšeno na úřední desce obecního úřadu dne: 1.3.2017
Sejmuto z úřední desky obecního úřadu dne: 17.3.2017
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