OBEC BŘEZOLUPY
Zastupitelstvo obce Březolupy

Obecně závazná vyhláška obce Březolupy č.
2/2019, ,
o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na
území obce Březolupy
Zastupitelstvo obce Březolupy se na svém zasedání dne 2606.2019 usnesením č. 5/2019
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 Březolupy, včetně nakládání se stavebním odpadem1).

Čl. 2
Třídění komunálního odpadu
1) Komunální odpad se třídí na složky:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)

Biologické odpady rostlinného původu,
Papír,
Plasty včetně PET lahví a nápojových kartónů,
Sklo,
Kovy,
Textil
Nebezpečné odpady,
Objemný odpad,
Směsný komunální odpad,
Jedlé oleje a tuky.

2) Směsným komunálním odpadem se rozumí zbylý komunální odpad po stanoveném
vytřídění podle odstavce 1 písm. a), b), c), d), e), f), g),h) a j).
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Čl. 3
Shromažďování tříděného odpadu
1) Tříděný odpad je v rámci obce shromažďován ve zvláštních sběrných nádobách a pytlích.
2) Tříděný odpad lze odevzdávat také ve sběrném dvoře, který je umístěn v Březolupech v
areálu Podzámčí, Březolupy č.p. 91 a je otevřen min. 1x týdně. Tříděný odpad je v
oploceném areálu sběrného dvora shromažďován do zvláštních sběrných nádob
označených příslušnými nápisy, případně do pytlů:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

BIOLOGICKÝ ODPAD,
PAPÍR,
PLASTY,
SKLO,
KOVY,
TEXTIL,
JEDLÉ OLEJE A TUKY.

3) Papír a plasty lze odevzdávat také v rámci svozu tříděného odpadu. Tento svoz bude
realizován dle potřeby, min. 6 x ročně smluvně zajištěnými či obecními pracovníky, kteří
od účastníků svozu tříděného odpadu převezmou vytříděný odpad přímo v místě jejich
pobytu na území obce.
4) Tříděný odpad lze také odevzdat v rámci individuálního svozu tříděného odpadu, a to
na základě žádosti fyzické osoby s pohybovým omezením (imobilního apod.) a následném
individuálním povolení rady obce, a to ve stejných komoditách, jako ve sběrném dvoře.
Tento svoz bude realizován dle potřeby, max. 5 x ročně smluvně zajištěnými či obecními
pracovníky, kteří od účastníků individuálního svozu tříděného odpadu převezmou
vytříděný odpad přímo v místě jejich pobytu na území obce.

5) Biologický odpad rostlinného původu lze také odevzdat v rámci komunitního
kompostování na obecním komunitním kompostovišti ( „hnoják“ zčásti na pozemcích p.č.
5356 a 5357 ) a jiných kompostovištích zřízených a provozovaných v souladu s
Obecně závaznou vyhláškou obce Březolupy č. 1/2007 o systém komunitního
kompostování a způsob využití zeleného kompostu k údržbě a obnově veřejné zeleně na
území obce, na obecní komunitní kompostárně ( „bývalá skládka TKO“ převážně na
pozemku p.č. 5390 ) a pomocí domovních kompostérů či také kontejnerového mobilního
svozu provozovaného obcí.
6) Do zvláštních sběrných nádob či v rámci komunitního kompostování je zakázáno ukládat
jiné složky komunálních odpadů, než pro které jsou určeny.
7) O jednotlivých přesných termínech (např. provozní doba sběrného dvoru, při vývozu
odpadů jeho datum, čas apod.) bude dále předem informováno způsobem v obci
obvyklým (např. místním rozhlasem, letáčky, zpravodaj, www.brezolupy.cz, Informačním
systémem obce Březolupy apod.) resp. lze tuto informaci získat u obecního úřadu.
Čl. 4
Sběr nebezpečných složek komunálního odpadu
1) Nebezpečné složky komunálního odpadu2) lze odevzdávat ve sběrném dvoře, který je
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umístěn v Březolupech v areálu Podzámčí, Březolupy č.p. 91 a to do zvláštních sběrných
nádob k tomuto sběru určených, tzv. „Ekosklad“.
2) Shromažďování nebezpečných složek komunálního odpadu podléhá požadavkům
stanoveným v čl. 3 odst. 6.
Čl. 5
Sběr objemného odpadu
1) Objemný odpad je takový odpad, který vzhledem ke svým rozměrům nemůže být umístěn
do sběrných nádob (např. koberce, matrace, nábytek …).
2) Objemný odpad lze odevzdávat ve sběrném dvoře, který je umístěn v Březolupech v
areálu Podzámčí, Březolupy č.p. 91 a to do zvláštních sběrných nádob k tomuto sběru
určených, tzv. „Kontejnery“.
3) Shromažďování objemného odpadu podléhá požadavkům stanoveným v čl. 3 odst. 6.
Čl. 6
Shromažďování směsného komunálního odpadu
1) Směsný komunální odpad se shromažďuje do sběrných nádob. Pro účely této vyhlášky
se sběrnými nádobami rozumějí:
a) typizované sběrné nádoby I. (popelnice o objemu 110/120 resp. 240 litrů) označené
definovaným čárovým/QR kódem. Definovaný čárový/QR kód je kód, který dodala obec.
Občané, kterým nevyhovuje adresný sběr odpadů, mohou odpad odevzdat na sběrném
dvoře.,
b) typizované sběrné nádoby II. (velkoobjemové kontejnery o objemu cca 4 000 litrů) ve
vlastnictví obce určené ke shromažďování směsného komunálního odpadu, které jsou
umístěny v sběrném dvoru v areálu podzámčí, Březolupy č.p. 91.
c) typizované společné uzamykatelné sběrné nádoby (tzv. bobr o objemu 1100 litrů) ve
vlastnictví obce, které slouží určeným fyzickým osobám (u zahrádkářské kolonie
Čertoryje) ke shromažďování směsného komunálního odpadu, kdy jejich obsah je sbírán
oprávněnou osobou v pravidelných čtrnáctidenních svozech. Tyto uzamykatelné sběrné
nádoby (celkem 2ks) jsou umístěny jednak u příhradové lávky přes potok v části obce
Zelnice a u křižovatky polních cest na pozemcích p.č.4838 a p.č. 5025,
d) nádoby za márnicí na místním hřbitově, určené ke shromažďování směsného
komunálního odpadu vznikající údržbou hřbitova a jednotlivých hrobů, kdy tyto nádoby
jsou vybírány obcí dle potřeby, min. jednou za 14 dní, a odpad převážen do
velkoobjemových kontejnerů ve sběrném dvoře na Podzámčí č.p. 91,
e) odpadkové koše, které jsou umístěny na veřejných prostranstvích v obci, sloužící pro
odkládání drobného směsného komunálního odpadu, kdy tyto koše jsou vybírány obcí
dle potřeby, min. jednou za 14 dní, a odpad převážen do velkoobjemových kontejnerů ve
sběrném dvoře na Podzámčí č.p. 91.
2) 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 (např. před rodinným domem u
komunikace) nebo společná pro více uživatelů.
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Čl. 7
Nakládání se stavebním odpadem
1) Stavebním odpadem se rozumí stavební a demoliční odpad. Stavební odpad není
odpadem komunálním.
2) Stavební opad lze použít, předat či odstranit pouze zákonem stanoveným způsobem.

3) Pro odložení stavebního odpadu je možné využít služby nabízené komerčními subjekty.
4) V případě zájmu o odložení stavebního odpadu na úpravu účelových komunikací či v
rámci rekultivace místní skládky, je nutno v každém jednotlivém případě, po prověření
vhodnosti odkládaného stavebního odpadu k takovémuto recyklačnímu využití, vše
předem dohodnout s obcí, s obecním úřadem Březolupy, pověřenou osobou. Takovéto
odložení stavebního odpadu v rámci úprav účelových komunikací či rekultivace místní
skládky je možno pouze za úplatu.

Čl. 8
Závěrečná ustanovení
1) Nabytím účinnosti této vyhlášky se zrušuje obecně závazná vyhláška obce Březolupy č.
4/2018 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálního odpadu včetně systému nakládání se stavebním odpadem ze dne 12.12.
2018.
2) Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 15.07.2019.

……............................................
Ing. Petr Kukla
starosta

.......................................................
Ing. Radek Berecka
místostarosta
Vyvěšeno na úřední desce dne: 27.06.2019
Předpokládané sejmutí z úřední desky dne: 12.07.2019
Sejmuto z úřední desky dne:
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