OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2015
o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů vznikajících v katastrálním území obce Bořitov
Zastupitelstvo obce Bořitov se na svém zasedání dne 14.12.2015 usneslo vydat v souladu
ustanoveními § 17 odst. 2 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších
zákonů ve znění pozdějších předpisů (zákon o odpadech) a v souladu s ustanovením § 10
písm. d) a § 84 odst. 2, písm. h) zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění
pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku.
Článek 1
Úvodní ustanovení
Tato obecně závazná vyhláška:
1. Stanovuje systém sběru, třídění, využívání a zneškodňování (dále jen systém) komunálních
odpadů (dále jen odpadů) a stavebních odpadů vznikajících na území obce Bořitov. (dále
jen obec).
2. Určuje místa k odkládání odpadu.
Článek 2
Působnost vyhlášky
Obecně závazná vyhláška je závazná pro všechny fyzické osoby na území obce, při jejichž
činnosti vzniká komunální odpad.

Článek 3
Nakládání s komunálním odpadem
Odpady se třídí na složky podle následujícího systému:
a) nebezpečné odpady,
b) kovový odpad,
c) sklo,
d) objemný odpad,
e) plasty
f) papír,
g) biologicky rozložitelný odpad
h) zbytkový směsný komunální odpad (tj. ostatní odpady neuvedené výše).
Článek 4
Určená místa pro odkládání nebo odevzdávání odpadu
a) Nebezpečné odpady - kontejnery ve společném sběrném dvoře v Černé Hoře,
vybudovaným obcemi za sdružené prostředky. Sběr je možný 2 x v týdnu dle provozního
řádu sběrného dvora.
b) Kovový odpad - kontejner ve sběrném dvoře v Černé Hoře. Sběrna firmy Remat Letovice
u OÚ Bořitov.
c) Sklo - kontejnery ve sběrném dvoře v Černé Hoře. Kontejnery u samoobsluhy
a Sokolovny v Bořitově
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d) Objemný odpad - kontejner ve sběrném dvoře v Černé Hoře.
e) Plasty - ve sběrném dvoře v Černé Hoře a vaky ve dvoře OÚ Bořitov. Kontejnery u
samoobsluhy a Sokolovny v Bořitově.
f) Papír - kontejner ve sběrném dvoře v Černé Hoře, sběrna firmy Remat Letovice u OÚ
Bořitov.
g) Biologicky rozložitelný odpad – kompostéry 900 litrů a 1 400 litrů.
h) Zbytkový směsný odpad - sběrné nádoby 110 l.
Článek 5
Nakládání se stavebním odpadem
1. Stavební odpad je stavební a demoliční odpad. Stavební odpad není odpadem
komunálním.
2. Pro odložení stavebního odpadu je možné využít sběrný dvůr, případně objednat
kontejner, obojí na objednání a náklady fyzické či právnické osoby, z jejíž činnosti
stavební odpad vznikl.
Článek 6
Zrušovací ustanovení
Touto vyhláškou se ruší vyhláška obce Bořitov číslo 5/2011 ze dne 19.12.2011.
Článek 7
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dne 1.1.2016.
Jiří Kovář
místostarosta obce

Ing. Břetislav Tesař
starosta obce
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