OBEC GRUNA
Obecně závazná vyhláška obce Gruna
é. 112019,
o stanovení systému shromažd'ování, sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území

obce Gruny

Zastupitelstvo obce Gruny se na svém zasedání dne í0.7.2019 usnesením č. ail5l2019
usneslo vydat na základě § 17 odst. 2 zákona č. 185i2a01 Sb., o odpadech a o změně
něktených dalšíchzákonů, ve znění pozdějšíchpředpisů, a v souladu s § 10 písm. d) a §
84 odst. 2 písm. h) zákona č. 12812000 Sb., o obcích (obecní zřízení),ve znění pozdějších
předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen ,,vyhláška"):

čl. t
úvodníustanovení
Tato vyhláška stanovuje systém shromažd'ování, sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálních odpadů vznikajícíchna územíobce Gruny, včetně nakládání
se stavebním odpadem1.

čl. z
Tříděníkomunálního odpadu

1)

Komunální odpad se třídína složky:

a) biologický odpad rostlinného původu,
b) papír,
c) plasty včetně PET lahví (dále jen ,,plast"),
d) nápojové kartony,
e) sklo

0

kovy,

g) jedlé oleje a tuky,
h) nebezpečný odpad,
i) objemný odpad,
j) směsný komunální odpad.

2)

Objemný odpad je takový odpad, ktený vzhledem ke svým rozměrům nemůžebýt
umístěn do sběrných nádob (např. koberce, matrace, nábytek apod,).

3)

Směsným komunálním odpadem se rozumi zbylý komunálni odpad po stanoveném
vytřídění podle odstavce 1 písm. a) až i).

1

vyhláška Ministerstva životníhoprostředíě. 93/20í6 Sb., o Katalogu odpadů

čI. g
Shromažďování tříděného komunálního odpadu
1)

Tříděný komunální odpad
vel koobjemov,,ých kontej

2)

já

shromažďován

nerů nebo sběrnéh o dvora.

do zvláštníchsběmých

nádob,

Zvláštnísběrné nádoby na papír, plast, nápojové kartony, sklo, kovy a jedlé oleje
a tuky jsou umístěny na sběrných stanovištích:
a) v části obce Gruna:
1. sběrné hnízdo č. í - U vrby, p.p.č. 10í0/10;
2. sběrné hnízdo č.2 - obecní hřiště, p.p.č. 16911;
3. sběrné hnízdo č. 3 - prodejna potravin, p.p.č- 1010l9;
4, sběrné hnízdo é.4 - obecní parčík,p.p.ě. 1010128;
5. sběrné hnízdo č. 5 - obecní hala u hřbitova, p.p.č.st. 9512;
b) v ěástiobce Žipotín sběrné hnízdo č. 6 - zastávka autobusu Žipotín, p.p.č. 418t2.

3) Zvláštní sběrné nádoby jsou barevně odlišeny a označsny příslušnými nápisy:
papír - barva modrá;
b) plast a nápojové kartony - barva žlutá;

a)

c)

d)
e)

sklo - barva zelená;
kovy - barva černá opatřená nápisem
"KOW";
jedlé oleje a tuhl - barva hnědá.

odkládání biologického odpadu rosťinného původu je určen velkoobjemov,ý
kontejner červenébarvy s nápisem ,,BlO' umístěný mezi obecní halou a hfuitovem na

4) K

p.p.č. 2075.
5)

Sběr nebezpečných složek komunálního odpadu

a

objemného odpadu je

zajišťován na sběrném místě v obecní hale u hbitova p.p.č. st. 95/2 do přistavených
sběrných nádob. lnformace o termínech sběru jsou zveřejňovány na webových
stránkách obce a v místnímrozh|ase.

6) Složky tříděného komunálního odpadu uvedené v odst. 1 písm. a\ až i) tohoto článku
lze také celoročně odevzdávat ve sběrném dvoře, ktery je umístěn v areálu Technický

služeb Moravská Třebová s.r.o., Zahradnická
Předměstí.3

Ula21,

571 01 Moravská Třebová,

zvláštních sběrných nádob a velkoobjemového kontejneru ie zakězáno ukládat jiné
složky komunálních odpadů, než pro které jsou určeny,

7) Do

á.l

Shromažďování směsného komunálního odpadu

í) Směsný komunální odpad se shromažďuie do sběrných nádob. Pro účelytéto
vyhlášky se sběrnými nádobami rozumějí:
a) Spizované sběrné nádoby popeInice 110 l, 120l a240l určenéke shromažďování
směsného komuná|ního odpadu,

1

j"Orc oleje a tuky jsou odkládány do sběrné nádoby v uzavřené plastové nádobě (lahev, kanystr apod.)

" s provozovatelem sběrného dvora má obec uzavřenou smlouvu

b)
2)

odpadkové koše, které jsou umístěny na veřejných prostranstvích v obci, sloužící
pro odkládání drobného směsného komunálního odpadu.

Stanoviště sběrných nádob je místo, 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.

čt. s
lnformace o nakládání se stavebním odpadem
1)

Stavebnim odpadem se rozumí stavebni
odpadem komunálním.

a demolični odpad. Stavební odpad

neni

2) Stavební odpad lze použít,předat či odstranit pouze zákonem stanoveným způsobema.

čl. s
závěrečná ustanovení
1)

Nabytím účinnostitéto vyhlášky se rušíobecně závazná vyhláška obce Gruna
č. 112015, o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využiváni
a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území
obce Gruna, ze dne 15. dubna 2015.

2) Tato vyhláška nabývá účinnostipatnáctým dnem následujícím po dni vyhlášení,
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Vyvěšeno na úřední desce obecního úřadu dne: 1 1.7.20'19

Sejmutozúřednídeskyobecního úřadudne:
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Zveřejnění bylo shodně provedeno na elektronické úřední desce.

a

pro odloženístavebního odpadu je možnési objednat za úplatu kontejner
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