OBEC PETROHRAD
ZASTUPITELSTVO OBCE PETROHRAD
Obecně závazná vyhláška č.ll2021,
kterou se stanoví obecní systém odpadového hospodářství
Zastupitelsívcl obce Petrohrad se na svém zasedání konaném dne ]].10.2021 usneslo
usnesením č. 06/28/202] vydat na zúkladě s| 59 odst. 4 zókona č. 54]/2020 Sb., o odpadech
(dúle jen ,,zákon o odpadech"), apodle § }0 písm. d) a § 8a odsí. 2 písm. h) zákonu
č. ]28/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou
vyhldšku (dále jen ,,vyhláška"):

článek 1

Předmět a působnost vyhlášky
Tato vyhláška statroví obecni systóm odpadového hospodar'ství na územi obce Petrohrad (dále
jen,,obecrrí systém odpadového hospodářství").

článelr 2
Zák|adní pojmy

1) Nápojovými kartony

se pro účelytéto vyhlášky rozumí kompozitní (vícesložkové)obaly

(např. od mléka, vína, džusůajiných poživatin).
se pro účelytéto vyhlášky rozunrí kovy, které svou velikostí, tvarem a

2) Drobnými kovy

vlastnostnri umožňuji ukládání do plastových pytlů, aniž by došlo k poškozcni těchto
plastových py.tlů (např. drobné kovové předrněty bez ostrých hran), koly se rozumí
všeolrny kovy" včetně drobných kovťr.

3) Biologicky rozložitelným odpadem

se pro účelytéto vyhlášky rozumí odpad rostlirrného
původu podléhajícíaerobnímu nebo anaerobnímu rozkladu (např. ze zahrad, veřejné
zeleně, domácností) s výjimkou jedlých olejů a tuků.
,{) Nebezpečný odpadje definován zákonem.l)
5) Objemný odpad je složka komunálního odpadrr, která pro velké rozměry nebo hmotnost
nemůže být odkládána do sběmých nádob na smčsný komunální odpad (např, starý
nábltek, koberce, nratrace apod.).
6) Směsný komunální odpad je složka kornunálního odpadu, která zůstává po vytřidění
složek komunálního odpadu uvedených v čl. 3 písm. a) ažj) této vyhlášky.
odst. l zákona o odpadech (Nebezpečný oclpacl je odpac!, který a) vykazuje alespoň jednu z nebezpečných
ylOslnastí uvedených v příloze přimo použilelnych předpisít Evropské uníe o nebezpačných ýlaslnoslech
odpadú, b) se zqřqzuje do druhu odpadu, kterému je v Kt]lqlagu odpadů přiřazena kategoríe nebezpečný
odpad, nebo c) ,je smísen s někte4im z odpadů uvedených v pisnenu b) nebo,je.iím znečišlěn.);nařízení komisc
(EU) č. l357/20l4 Ze dne l6. prosince 2014, kterým Se nahíazuie přiloha lll směmice Evropského parlamentu
a Rady 2008/98/ES o odpadech a o zrušeni některýoh směrnic; jedná s9 např, o odpady výbušné, hořlavé,
toricke. karcinogenni. dráldi\ e. žira\é
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7) Zvláštní pytel slrromažd'ovaci prostředek k odkládání určených složck komunálního
odpadu. Zvláštni pytle (pytle rťrzných barev s logem svozové firmy a potiskem)
se vydávaii zdatma na Obecním úřadu Petrohrad.

8) Stanoviště zvláštních sběrných nádob jsou místa, kde jsou umístěny zvláštnísběmé
nádoby na vybrané složky komunálního odpadu. Nádoby jsou označeny polepem

popisujícim příslušnou složku komunálnílro odpadu, pro kterou jsou výlučně určeny.
Aktuální seznam stanovišť zvláštníclr sběrných nádob je zveřejněn na webových
stránkách obce.

9) Stálá oplocená stanoviště jsou místa, kdc jsou umístěny zvláštrrí sbětné nádoby

na vybrané složky komunálniho odpadu, které jsou zpřístupněny v pravidelném měsíčnínr

intervalu první sobotu v měsici a po dohodě s Obecním úřadem Petrohrad kdykoliv
dle potřeby, Nachází se v místníčásti Petrohrad u č. p. 193 (stará sušárna) a v místníčásti
Cemčice u č. p. 8 a v místníčásti Bílence pod kostelem naploti č. p. 38.

članet 3

Třiděni komunálního odpadu
Konrunální odpad se v obecním systému odpadového hospodářství třídí na tyto složky:
a) papír;
b) sklo;
c) plasty;
d) nápoj ovó kartony;
c) drobné kovy;
t) kovy;
g) biologicky rozložitelný odpad;
h) jedlé oleje a tuky;
i) objcmný odpad;
j) nebezpečný odpad;
k) směsný kornunální odpad.

Članet 4
Místa určená k soustřeďováni složek komunálního odpadu
Jednotlivé složky komunálního odpadu se soustřed'ují:
a) papír 1. do zvláštních sběrných nádob modré barvy (kontejnery o obsahu 1100 litrů)
utnístěných na stanovištích zvláštnich sběrných nádob,
2. do zvláštnich sběrných nádob modré barvy (o objemu 240 litrů) přidělenýcli
k příslušnénemovitosti;
b) sklo
1. do zvláštních sběrných nádob zelené barvy (kontejnery o obsahu 1100 litrů)
umístěných na stanovištích zvláštnich sběrných rrádob,
2. do zvláštniclr sběrných nádob zelené barvy (o obj enru 240 litrů) přidělených
k příslušnénemovilosti;
c) plasty 1. do zvláštních sběrných nádob žlutébarvy (kontejnery o obsahu 1100 litru)
umístěných na stanovištích zvláštních sběrrrýclr nádob,
2. do zvláštních sběrných nádob žlutébarvy (o objemu 240 litrťr) přidělených
k příslušnénemovitosti,

3.

do zvláštních sběrných pytlů žlutébarvy odkládaných po naplnění vden svozu,
kterým je první středa v měsíci, na nrísto, kam se jinak přistavuji k vývozu sběrné
nádoby na směsný komunálni odpad;
d) nápojové kartony do zvláštních sběrných pytlů oranžovébarvy odkládaných
po naplnění v den svozu, kterým jc první středa v rrrěsíci, na misto, kam se jinak
přistavují k vývozu sběrné nádoby na srněsný komunálrri odpad;
e) drobné kovy - do zvláštrrích sběrných pytlů šedébarvy odkládaných po naplněni
v den svozu, kterým je první středa v měsíci, na místo, kam se jinak přistavují k
vývozu sběrné nádoby na směsný komunální odpad;
í) koly - do zvláštníchsběmých nádob Imědé barvy umístěných na stálém oploceném
stanovišti v mistni části Petrohrad u č. p. 193;
g) biologicky rozložitelný odpad - do velkoobjemových kontejnerů uniístěných
na stálých oploccných stanovištíchv místníčásti Petrohrad u č. p, l93 (stará sušáma)
a v místni části Čemčiceu č, p. 8;
h) jedlé oleje a tuky - v uzavřené PET lahvi do zvláštni sběrné nádoby umistěné
u stálóho oploceného stanoviště v místníčásti Petrohrad u č. p, 193 (stará srršárna);
i) objemný odpad - do velkoobjemových kontejnerů umistěných na stálých oplocených
stanovištích v rnístníčásti Petrohrad u č. p. l93 (stará slršárna), v místníčásti Černčice
u č. p, 8 a v mistní části Bílence pod kostelem naproti č. p. 38;
j) nebezpečný odpad - do rltkou pracovníků svozové firmy na místech zastávek
sběrového vozidla (místníčást Petrolrrad - na návsi a naproti Obecního ťrřadu
Petrohrad, mistní část Černčioeu hasičárny a mistní část Bílenec u zastávky autobusu)
při provádění mobilního svozu (probílrá dvakrát v kalendářním rocc jaro a podzim);
obec informuje o terminech a době provádění mobilního svozu na uřední desce
obecniho úřadu, na webové stránce obce, místním rozhlasem a v místním měsíčníku
,,Lunária";
k) směsný komunální odpad
1. do typizovaných sběrných nádob přidělených k přislušnému objektu (popelnice
o obsalru 60, 80, 120 litrů nebo kontejnery o obsahu 1l00 litrů),
2. do zvláštních sběrnch pytlů bílébarvy o objemu 110 litrů odkládaných po naplnění
v den srozu před nemor itost/).
3, do odpadkových košťrrozmístěných na veřejném prostranství (pouze drobný
směsný konunální odpad vzniklý na veřejném prostranství).

čl:inet s

povinnosti osob
Osoby jsou povinny:
a) komunální odpad třídit na složky uvedené v článku 3 a odkládat na místa určená
k sor"rstřeďování jednotlivých složek kornunáIního odpadu dle článku 4 vyhlášky,
b) ukládat do sběrných nádob pouze ty složky, které odpovídají označenísběrné nádoby
dle článku 4 vyhlášky,
c) mechanicky zmenšit objem (např, sešlápnutím. slisovánim, zmáčknutím) dutého
plastu (např. PET lahve) nebo dutého papíru (např. krabice) před odloženim do sběrné
nádoby,
d) nezhutňovat a neudupávat odpad vc sbčrných nádobách,
e) plnit sběrné nádoby tak, aby je bylo možno uzavřit a odpad z nich při manipulaci
nevypadával.

')iedná se o nrimořádný sbět,ný prostředek pro uživatele domů Lržívanýchpro rodinnou rekreaci

čhnek 6

zrušovací ustanovení
Zrušuje se obecné závazná vyhláška ě. 112015, kterou se stanoví systém shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívanía odstraňování komunálních odpadů, ze dne 19 . I . 201 5 ,

členet z

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účirrrrostipatnáctým dnem po dni vyhlášení,

,,'Ll.^

A

Radin, l]errda
mistostarosta

Jitka Dondová
starostka

Vyvěšeno na úřední desce dne: ,/b ./C.2021
Sejmuto z úřední desky

dne: 01

. // .2021

