OBEC VELTRUBY
OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA
č. 2 / 2019
o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce
Veltruby
Zastupitelstvo obce Veltruby se na svém zasedání dne 13.2.2019 usneslo vydat na základě
§ 17, odst. 2, zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů
v platném znění (dále jen zákon o odpadech) a v souladu s ustanovením 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 (dále jen vyhláška):
Článek 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
Veltruby, včetně nakládání se stavebním odpadem.

1)
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)

Článek 2
Třídění komunálního odpadu
Komunální odpad se třídí na složky:
tříděný odpad, kterým je papír, sklo, plast vč. PET lahví a nápojových kartonů (dále
jen plast)
objemný odpad
nebezpečný odpad
biologicky rozložitelný odpad
kovy
textil
jedlé oleje a tuky
drobné elektrozařízení
kovové obaly
směsný komunální odpad

2)
Směsným komunálním odpadem se rozumí zbylý komunální odpad po stanoveném
vytřídění podle odstavce 1 a) až 1 i)

Článek 3
Shromažďování tříděného odpadu
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1) Tříděný odpad je shromažďován do zvláštních sběrných nádob, kterými jsou sběrné
nádoby, kontejnery.
2) Zvláštní sběrné nádoby na sklo, lehké kovy, jedlé oleje a tuky, textil, drobné
elektrozařízení, kovové obaly jsou umístěny na stanovištích, které jsou uvedeny na
webových stránkách obce Veltruby.
3) Sklo je shromažďováno do zvláštních sběrných nádob o objemu 1 100 l jsou barevně
odlišeny a označeny příslušnými nápisy :
SKLO - zelená barva – určeno pro barevné sklo
SKLO - bílá barva – určeno pro čiré sklo
4) Plast je shromažďován do sběrných nádob, kterými jsou žluté popelnice o objemu
240 l – tyto popelnice má každá domácnost.
5) Papír je shromažďován do sběrných nádob, kterými jsou modré popelnice o objemu
240l – tyto popelnice má každá domácnost.
6) Kovy se shromažďují do sběrných nádob, které jsou umístěny ve sběrném místě v areálu
bývalého ZOD Veltruby u vjezdu firmy Jiří Pačes
7) Textil se shromažďuje do
TEXTIL

zvláštních sběrných nádob a jsou označeny nápisem -

8) Jedlé oleje a tuky (v uzavřených PET lahvích či kanystrech) jsou shromažďovány do
zvláštních sběrných nádob – popelnice označené
SBĚR JEDLÝCH OLEJŮ A TUKŮ V PEVNÝCH OBALECH.
9) Drobné elektrozařízení jsou elektrozařízení jejichž velikost je omezena vstupním
otvorem. Patří sem kalkulačky, rádia, drobné počítačové vybavení, discmany, telefony,
elektronické hračky a podobně. Nepatří sem zářivky, televize, monitory.
10) Kovové obaly ( plechovky od nápojů, plechovky od potravin apod., nepatří sem
plechovky od barev) jsou shromažďovány do zvláštních sběrných nádob o objemu 1100
l a jsou barevně odlišeny a označeny nápisem:
KOVOVÉ OBALY – šedivé barva
Článek 4
Sběr a svoz objemného odpadu
1) Objemný odpad je takový odpad, který vzhledem ke svým rozměrům nemůže být
umístěn do sběrných nádob (např. koberce, matrace, nábytek apod.).
2) Objemný odpad lze odevzdávat při mobilním svozu dvakrát ročně, termín je zveřejněn
na webové stránce obce, úřední desce Obecního úřadu Veltruby a místním rozhlasem.
Článek 5
Sběr a svoz nebezpečných složek komunálního odpadu
Sběr a svoz nebezpečných složek komunálního odpadu je zajišťován dvakrát ročně, jejich
odebíráním na předem vyhlášených přechodných stanovištích přímo posádce vozu, která sběr
nebezpečných složek komunálního odpadu zajišťuje. Informace o sběru jsou zveřejňovány na
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úřední desce Obecního úřadu Veltruby, na webových stránkách obce www.veltruby.cz a
místním rozhlasem.
Článek 6
Sběr a svoz biologicky rozložitelného komunálního odpadu
Biologicky rozložitelný komunální odpad se shromažďuje do sběrných nádob o objemu 120 l
a 240 l, které má každá domácnost. Obec zajišťuje odvoz těchto popelnic v období od 1.
dubna do 31. října daného roku. Dále je možno biologicky rozložitelný odpad umístit do
kontejneru, který je umístěn ve sběrném místě v areálu bývalého ZOD Veltruby p.č. KN
668/1 v k.ú. Veltruby.
Článek 7
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 pouze zákonem stanoveným způsobem.
3) Stavební odpad lze odkládat do velkoobjemového kontejneru, který je umístěn v bývalém
areálu ZOD Veltruby p.č. KN 668/1 v k.ú. Veltruby.
Článek 8
Závěrečná ustanovení
Nabytím účinnosti této vyhlášky se zrušuje Obecně závazná vyhláška obce č. 1/2017.

Článek 9
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dne 2.3.2019.

………………………………..
Ing. Jiří Hůla - starosta obce

…………………………………
Petr Herčík – místostarosta obce

Vyvěšeno na úřední desce Obecního úřadu Veltruby a elektronicky dne:

14.2.2019

Sejmuto z úřední desky Obecního úřadu Veltruby a elektronicky dne :

2.3.2019

3/3

