OBEC KLADRUBY

Obecně závazná vyhláška Obce Kladruby č. 1/2015
kterou se provádí změna a doplnění obecně závazné vyhlášky Obce
Kladruby č. 6/2007 o nakládání s komunálním a se stavebním odpadem
Zastupitelstvo Obce Kladruby se na svém zasedání dne 11. 6. 2015 usnesením č. 3
usneslo vydat na základě § 17 odst. 2 zákona č. 185/2001 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.

Článek 2 OZV číslo 6/2007 se nahrazuje článkem 2 v tomto znění:

Čl. 2
Třídění komunálního odpadu
1. Komunální odpad se třídí na složky:
a) tříděný odpad, kterým je papír sklo plast, včetně PET lahví a nápojových kartonů,
b) biologicky rozložitelný odpad,
c) kovy,
d) nebezpečné složky komunálního odpadu,
e) objemný odpad,
f) směsný odpad,
g) jedlé oleje a tuky

Článek 3 OZV číslo 6/2007 se nahrazuje článkem 3 v tomto znění:

Čl. 3
Nakládání s komunálním odpadem, shromažďování tříděného odpadu, biologicky
rozložitelného odpadu, kovů, jedlých olejů a tuků
1. Pro shromažďování a třídění komunálního odpadu jsou občanům k dispozici tyto
sběrné nádoby a zařízení:
a) sběrné nádoby (popelnice) – slouží k ukládání směsné složky
z komunálního odpadu

vytříděné

b) kontejnery na tříděný odpad – sklo plasty

c) kontejner na uložení objemného odpadu a nebezpečné složky komunálního odpadu
z domácností – přistavuje se 1x ročně po oznámení Obce
d) sběr vyřazených léku je zajišťován v lékárnách
e) sběr železného šrotu se provádí 1x ročně po oznámení Obce
f) biologicky rozložitelný odpad zpracují občané kompostováním na svém pozemku,
případně na pozemku určeném Obcí
g) biologicky rozložitelný odpad kovy a nebezpečnou složku komunálního odpadu lze
celoročně, v případě potřeby odevzdávat ve sběrném dvoře v Katovicích, jehož
provozovatelem je Městys Katovice, s nímž má Obec Kladruby smlouvu .
h) jedlé oleje a tuky lze v plastových nádobách celoročně odevzdávat ve sběrném
dvoře v Katovicích, jehož provozovatelem je Městys Katovice, s nímž má Obec
Kladruby smlouvu .

2. Do sběrných nádob a zařízení je zakázáno odkládat jiný než stanovený odpad.
3. Termíny svozů jsou zveřejňovány na úřední desce.

