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OBEC JANOV
obecně závazná vyhláška obce Janov

č.1l2o15'
o stanovení systému shromažd'ování, sběru, přepravy, třídění, využíváni
a odstraňování komunálních odpadů na územíobce Janov

zasiupitelstvo obce Janov se na svém zasedání konaném dne 20. března 2015 usnesením
č,' 4-3t2o15 usneslo Vydat na základě s 17 odst. 2 zákona ě' '185i2001 sb' ' o odpadech a o
změně něktenich da|ších zákonů' Ve znění pozdějších předpisů, a V souladu s s 10 písm. d)
a s 84 odst. 2 písm' h) zákona ó' 128l2ooo sb', o obcích (obecni zřízení),ve znění
pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen ,,Vyhláška.)'

čl. 1

Úvodní ustanovení

Tato Vyhláška stanovuje systém shromažd'ování, sběru' přepravy' třídění' VyužíVání
a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na územi obce Janov'

čl.2

Třídění komunálního odpadu

1) Komunální odpad

a)
b)

c)

d)
e)

f)

g)
h)

se třidi na složky:

Biologické odpady (rostlinného půVodu)'
Papír'
Plasty Včetně PET lahví'
Sklo,
Kovy,
Nebezpečné odpady'
objemný odpad'
směsný komunálni odpad'

2) směsným komunáIním odpadem se rozumí zby|ý komunální odpad po stanoveném
Vytříděni podle odstavce 1 písm. a), b)' c)' d), e)' í) a 9).

Čl' 3
shÍomažd'ování tříděného odpadu

1) Tříděný odpad je shromažďován do zvláštních sběrných nádob'

2) zvláštnísběrné nádoby jsou

.
.

umístěny na těchto stanovištích:
_
místníčást Janov u čp' 61' Učp.242'učp'37' u ěp' 333 a 334, u čp.2-sběrné
místo u rychty' u čp' 209' U čp' 259' u čp' 3, U ěp' 335, u ěp- 300 a u čp. 27'
mistníčástGajeÍ - u čp' 35

3) zvláštnísběrné nádoby

a)

.

b)

c)

d)
e)

jsou barevně odlišeny a označeny příslušnými nápisy'

Biologické odpady (rostlinného původu) - barva ěervená (Velkoobjemový kontejner)'
umísténýna sběrném místéu rychty čp' 2'
Papir - barva modrá, umístěnéna stanovištich uvedených v čl. 3odst' 2'
Plasty' PET lahve - barva Žlutá, umístěnéna stanovištích uvedených V ól' 3 odst.2'
Sklo _ barva bílá a zelená' umístěné na stanovištích uvedených V čl' 3 odst' 2,
Kovy - sběrná nádoba o objemu 24o l' umístěná na sběrném mistě u rychty čp' 2'
1

4)

Do zvláštních sběrných nádob je zakázáno ukládat jiné složky komunálnich odpadů' než
pro které jsou určeny.

čt. l
sběr a svoz nebezpečných složek komunálního odpadu

1) sběr

a svoz nebezpeěných složek komunátního odpadua je zajišťován minimáIně dvakrát

ročně spoleóností LlKo' a's'' jejich odebíráním na předem vyhlášených přechodných
stanovištích' lnformace o sbéru jsou zveřejňovány na úřední desce obecního úřadu,
V místním zpravodaji (Janovský občasník)'v mistním rozhlase' na webových stránkách
obce a prostřednictvim info kanálu přes Slvls'

2) shromaždbvání nebezpečných složek komunálního odpadu podléhá poŽadavkům
stanoveným v čl' 3 odsi. 4'

3)

Nebezpečný odpad lze také odevzdáVat ve sběrném místě u rychty čp. 2'

Čl. 5
Sběr a svoz objemného odpadu

1) objemný odpad je takový odpad' Kerý Vzhledem ke svým rozměrům nemůžebýt
umístěn do sběrných nádob (např. koberce' matrace, nábytek atd-)'

objemného odpadu je zajišťován každý pracovní den od 7 do 15:30 hodin do
Velkoobjemového kontejneru, ktený je umístěn na sběrném místě u rychty čp' 2' Na
Žádost občanůje možný bezplatný indivlduální svoz obecní technikou' lnformace o sběru
jsou zveřejněny na Webových stránkách obce a mistním zpravodaji (Janovský občasník)'

2) sběr

3)

ShromaŽd'ování objemného odpadu podléhá požadavkůmsianoveným V čl.3 odst' 4'

Čl. 6
shromaždbvání směsného komunálního odpadu

1) Směsný

komunální odpad se shromažd'uje do sběrných nádob.

2) Pro účelytéto Vyhlášky se sběrnými nádobami rozumějí:
a) typizované sběrné nádoby (např. popelnice, kontejnery) uróené ke

b)

shromaždbváni
komunálního
odpadu,
smésného
odpadkové koše, které jsou umístěny na Veřejných prostranstvích V obci, slouŽícípro
odkládáni drobného směsného komunálního odpadu'

3) stanoviště sběrných nádob je misto' kde jsou sběrné nádoby trvale nebo přechodně
umístěny za účelemdalšíhonakládání se směsným komunálním odpadem oprávněnou
osobou. stanoviště sběrných nádob jsou individuální nebo společná pro Více uživatelů.

Čl.7

lnformace o nakládání se stavebním odpadem

1) stavebním odpadem se rozumí stavební a demoliění odpad- Stavební odpad není
odpadem komunálním'

VyhláŠka l\,linisterstva Životního pÍostředi č. 381/2oo1 sb'' kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam
nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a statů pro účelyVývozu' dovozu a tranzitu odpadů a postup pň
udělování souhlasu k VýVozu' dovozu a iranziiu odpadů (KataLog odpadů)
2)

2)

stavební odpad lze použít'předat či odstranit pouze zákonem stanoveným způsobem.

3)

Pro odloženístavebního odpadu je moŽné objednat kontejner u spoleěnosti LlKo a.s.,
Tolstého 13' čp' 21 14' 56802 Svitavy.

čl.8

závěrečná ustanovení
1)

zrušUje se obecně závazná vyhláška obce Janov ó' 3/2007, o stanovení systému
shromažd'ování, sběru' přepravy' třídění' vyuŽíVánía odstraňování komunálních odpadů
a nakládání se stavebním odpadem na územíobce Janov'

2) Tato Vyhláška nabýVá účinnostjdnem 1' dubna 2015.

.............:;...............
LUboš Jiskra
místostarosta

'

Vyvěšeno na úředni desce obecniho úřadu dne 24.3' 2015
sejmuto z Úřední desky obecního úřadu dne: 1'o' 4'2015
Zveřejnění vyhlášky bylo shodně provedeno na elektronické úřední desce'
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