Obec Střezimíř
Střezimíř 110, okr. Benešov, PSČ 257 87

Obecně závazná vyhláška
č. 3/2015,
o systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
Zastupitelstvo obce Střezimíř se na svém zasedání dne 16. března 2015 usneslo vydat na základě § 17 odst. 2 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst.
2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, tuto obecně závaznou vyhlášku:
Čl. 1
Úvodní ustanovení
1) Každá obec má podle zákona ve své samostatné působnosti stanovit systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících
na jejím katastrálním území. Může též stanovit systém nakládání se stavebními odpady
produkovanými na jejím katastrálním území nepodnikajícími fyzickými osobami.
2) Každá obec je podle zákona povinna zajistit místa pro odkládání veškerého komunálního
odpadu produkovaného fyzickými nepodnikajícími osobami na jejím katastrálním území,
přičemž musí zajistit místa pro oddělené soustřeďování složek komunálního odpadu, minimálně nebezpečných odpadů, papíru, plastů, skla, kovů a biologicky rozložitelných odpadů.
3) Odpadem je podle zákona každá movitá věc, které se osoba zbavuje nebo má úmysl nebo
povinnost se jí zbavit.
4) Komunálním odpadem je podle zákona veškerý odpad vznikající na území obce při činnosti
fyzických osob, a který je uveden jako komunální odpad v Katalogu odpadů (vyhl. č.
381/2001 Sb.), s výjimkou odpadů vznikajících u právnických osob nebo fyzických osob
oprávněných k podnikání.
5) Pokud odpad, který je uveden jako komunální odpad v Katalogu odpadů, vzniká při činnosti právnických osob nebo fyzických osob oprávněných k podnikání, jedná se o odpad podobný komunálnímu odpadu.
Čl. 2
Třídění komunálního odpadu
1) Komunální odpad se třídí na:
a) nebezpečný odpad
b) papír
c) papírové nápojové kartony

d)
e)
f)
g)
h)
i)

plasty včetně PET lahví
sklo
kovy
biologicky rozložitelný odpad rostlinného původu
objemný odpad
směsný komunální odpad

2) Směsným komunálním odpadem se rozumí komunální odpad, který zbyde po vytřídění
podle odstavce 1 písm. a) až h).
Čl. 3
Tříděný odpad
1) Tříděný odpad se shromažďuje do sběrných nádob, které jsou popsané a barevně odlišené:
a) papír - modře
b) papírové nápojové kartony - červeně
c) plasty včetně PET lahví - žlutě
d) sklo - zeleně
2) Sběrné nádoby na tříděný odpad jsou na těchto stálých místech:
a) Střezimíř - centrální část:
- na návsi u vodní nádrže proti čp. 58 - plasty, sklo, papír, pap.nápojové kartony
- u školy čp. 6 – plasty, sklo
- u hasičského domu na p.č. St. 123 - plasty, sklo, papír, pap.nápojové kartony
b) Střezimíř - nádraží
- u budovy býv. výkupu na p.č. 264/5 - plasty, sklo, papír, pap.nápojové kartony
- u býv. prodejny čp. 141 – plasty, sklo
c) Nová Střezimíř
- na odstavné ploše p.č. 472 - plasty, sklo
d) Bonkovice
- u kapličky proti čp. 26 - plasty, sklo, papír, pap.nápojové kartony
e) Horní Dobřejov
- u rybníka na p.č. 371 - plasty, sklo, pap.nápojové kartony
3) Tříděný odpad se dále shromažďuje na těchto stálých sběrných místech:
a) kovy – ve dvoře obecního úřadu čp. 110
b) biologicky rozložitelný odpad rostlinného původu – na části ohrazeného obecního pozemku vedle tenisového kurtu na p.č. 91/1
4) Stálá místa pro shromažďování nebezpečného odpadu a objemného odpadu nejsou v obci
určena. Je možno se jej zbavit při svozu zajišťovaném obcí dvakrát do roka, nebo ve sběrném dvoře ve Voticích.
5) Obec též dvakrát do roka zajišťuje svoz kovového odpadu.

6) Termíny svozů, dočasná místa pro odložení odpadu (nebezpečného, objemného a kovového) a trasy svozů jsou oznamovány na nástěnce obecního úřadu, na internetových
stránkách obce a sms-infokanálem.

Čl. 4
Směsný odpad
1) Směsný komunální odpad se shromažďuje do typizovaných sběrných nádob – popelnic a
kontejnerů.
2) Obec zajišťuje svoz směsného komunálního odpadu jednou za dva týdny. Termíny a trasy
svozů jsou oznamovány na nástěnce obecního úřadu a na internetových stránkách obce.
3) Vlastník každého obytného domu používaného k bydlení nebo k rekreaci je povinen
a) opatřit si na vlastní náklady typizovanou sběrnou nádobu,
b) nalepit na ni doklad o zaplacení poplatku za provoz systému shromažďování sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů,
c) v den svozu ji v případě, že požaduje její vyprázdnění, postavit na nejbližší místo u trasy svozu, a po vyprázdnění ji umístit zpět na svůj pozemek.
4) Kromě toho se směsný komunální odpad shromažďuje do sběrných nádob umístěných
a) na návsi za obecním úřadem čp. 110
b) u býv.školy čp. 6
c) u hasičského domu na p.č. St. 123
d) u býv. prodejny čp. 141
e) v Horním Dobřejově u rybníka na p.č. 371
f) v Dolním Dobřejově u čp. 2 a čp. 1
g) v Nové Střezimíři na odst.ploše p.č. 472
h) v Černoticích na návsi u čp. 4
Čl. 5
Stavební odpad
1) Stavebním odpadem se rozumí stavební a demoliční odpad. Stavební odpad není odpadem komunálním.
2) Stavební odpad lze použít, předat či odstranit pouze zákonem stanoveným způsobem. Je
zakázáno odkládat stavební odpad do nádob nebo na místa, kam se odkládá odpad komunální.
3) Pro odložení stavebního odpadu je možné požádat na obecním úřadě o objednání kontejneru, který bude přistaven a odvezen za úplatu.

Čl. 6
Společná ustanovení
1) Je zakázáno
a) odkládat odpad na jiných místech, než jsou určena v této vyhlášce,
b) odkládat odpad do nádob, pokud jsou přeplněné,
c) ukládat do sběrných nádob na tříděný odpad jiné složky komunálních odpadů, než pro
které jsou určeny,
d) ukládat odpad, který má být vytříděn, a pro který jsou v této vyhlášce stanovena stálá
místa pro shromažďování, do nádob na směsný komunální odpad.
2) Tato vyhláška upravuje pouze systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálních odpadů, který vzniká při činnosti fyzických osob. Do systému se
mohou zapojit též právnické osoby nebo fyzické osoby oprávněné k podnikání. O tom
s nimi musí být uzavřena písemná smlouva, včetně výše úplaty.
Čl. 7
Závěrečná ustanovení
1) Zrušuje se obecně závazná vyhláška číslo 2/2008, o nakládání s komunálním odpadem.
2) Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. dubna 2015.

Miloš Jelínek, starosta

Vlastimil Ploc, místostarosta

Milan Kratochvíl, místostarosta

