
Obec Kuněiovice
Obecně závaulá vyhlášlra

é-o7ŇIumm,
o sf,anovení sysúému shronnžďování, sběru, přeprarry, třdění, vyuávání
a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem

na úremí obce KurĚioviee

Zasfupibkfuo oboe Kun§ixrb na svŘn zsedaní dre 17- 2- 2ú2O, ugresením
č. 37lO2l2O2O c) schválilo na základě § 17 odst. 2 zákona
č- 185í2001 Sb-" o odpadeďt a o aněrĚ některýó dašíďt zákonů" ve zně'l.i
pod§šíďt předprs& (dab Fí, .zákor'l o od@eďr}, a v souladtl
s § íO písín- d) a § &í odst- 2 písrn_ h zákona č-'rZ&nfff;J Sb_" o obcíďt {§becní
zřízení), ve znění pozdějších předpisu, (dále jen ,,zákon o obcích"), tuto obecně
závaananl vyhlášku:

črl
úvodní ustanovení

Tato obecně závaztá vr/hl#ka (dale ien ,v}íhlášl€} stanowie systém
shrornažďování" sběru" p@rarry" ffidění" vyttžjvání a o&aňování kornunáníďt
odpadů uznikaiíďďt na {rgtú obce Kun§ovbe {dárB ien -obec'}" vffilě rpldádání
se stavebním odpadem1.

Ď-z
Tfrdění komurálního odpadu

1) Komunální odpad se třidí na složky:

a) Bio*osk*é od@y rosfiinrÉtre půrrodu-
b) Papít:
c) Pbsty včefrrě PET lahyí a napryirvýďt kartonů.
d) Sklo.
e} Kovy_
f} N$ezpečne dpady.
g} Obieínný od@_
h) Směsný komunální odpad.
D Jedlé oleie a tulqf.

2) SírĚ§íiýrn kornunálnírn odpdern se raannní úW kornunální od@
po stanoverrcm v!/lňdění podle odstavce 1 písrn- a), b), c), ď}, e), D, g) a i)_

čls
Shrcmaďování ffiděnéhc odpadu

1) Tnděný odpad !e shromažďoviin do zvlášútíú §běmýď nádob.

'Vytrl#e MirÉsbrstrraálúlilppodňedi á sí2o16 Sb-" o Kdabguoůaůi-
2 VYtĚlra rftÉHstua áúrfip pmt e §átaW §b-" o lprsďu a ryínofu Tffi ofiffip
sorlffifruíú ddek hnrrffip oůďt - § 2 oŇL 7 porirÉ od 1 -1 - M-



l 2) Zvláštní sběrné nádoby jsou umístěny na návsi - pod hasičskou zbrojnicí"
p_ č- 16í5 a vedb @bffi!ítls úřadtl" č_ p_ 2E" § p- ř_ §§ a p- č" 58-

3} ZytáĚtr,í sErné nadcby jsou brevrĚ odiišeny a oznafuny pHshĚnýrni nápisy
a) Biologické odpady rostlinného původu, barva hnědá.
b} Papír" harua rnodrá.
c} Fksty" PET hhve a nápqiové kar&omy" barva frqs?á-

d} §lďs" banra aebná_
e) Kovy, barva šedivá.
D Jedlé ohje a tuky, oranžová-

4} Bs xřHšfuíd} sffirr$ďl *&Ť& -p z*ěrzálr*p an§ffiat 3í§E §eoň{y kornur*á&tíďl
odpadů, než prc které jsou ur&ny-

čt- +
§běr a §v{§e rtefoez@rtý*h slořek krymurx*írrífuo odpdtl

t} S€r a §voz nebezpecných sbžek krynulrá§rrího odpďď !e zaiíšťován minimálrĚ
dvakrát ročně jejich odebíráním na předem vyhlášených přechodných
stanovištíďt pfirno do zv|ášfrtíďl §běfnýď, nádgb k tglt$tg §ffi[t urfunýďl-
řnfcrrrnre e sběí§ jsou xreřejňoxány na úřední fuúe fu§ír}c r3fur.l_

2) Shromažďováni nebezpečných složek komunálního odpadu podléhá
požadavkům stanoveným v čl- 3 odst_ 4-

č*s
§běr ir §y§z obiernného odpadu

1) Objemný odpad je takoyý odpad" který vzhledern ke sqým rozměrůrn nemůže blýt
ulrnís€n do sběrT $cřl nádob {např_ k&rce, trfi#a€" í,á,bytd$_

2} e}eínný odpad se uidátlá do *relk@ieenověhs fiffi§teiíBeít§" íňeď ie ur*ístěn
za obecním úřadem.

3} §hromla#ot*ární &lemrtďw ď@u pod&Érua ry>fuda*ům starwvemýrn
v #- 3 sd§[ 4"

á,o
§klomažďov,ání *wĚsmého odpadu

1} Směsný odpad se shromažďuie do sběmých nádob. Pro účeý této vyhlášky
sběrnými nádobami jsou:
a} tpizovarre §běťrié rÉdcby poreln3re" ko*tqiurery" ige§řtexré pyÉk wrčeneá
ke sfu rrynaffg§fártí srr&*ehc ltornuř§iá*n§řao M@e,r,
b} od@ltorc k€e" kten* jsou urní#ny na ve§ný,ďr prre&an*íďl y &i,
sloužící pro odkládání drobného směsného komunálního odpadu.

' ry*ffira SMtaa &rŇnířp pffií á ffidmŤ6 &.,, o K@tx @i"



2) Stanoviště sběrných nádob je místo, kde jsou sběrné nádoby trvale nebo
přMrĚ umístěny za úfubrn daEího naldádání se srĚsným komunáhím
odpadem opnfurĚnou cobotJ_ Síarpyiště s@t nadob isorl individuání nebo
spolefuá pro více uátatelů-

é1-1
l{aldádání se stavebním edpadem

í} Shrebnínn odpadern se íCIarrní stalební a dernolíční odpd- Stavební odpd
není odpadem komunálním.

2) Stavební odpad lze použít" předat či odstranit pouze zákonem stanoveným
zpttsobern-

čl- g
závéreéná ustanovení

'í} Náytím ťlfinrffii €b ,f}*,lášlry se aÉuie Obecně zállrazrw yyhHštlca &re
Kuněiovice č. a2n015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálníó odpadú" ze dne 2. 6. 2015.

2b Talo v}íhffil€ íEbýva íĚnncíi 4-3.2ú20.

@
Kunéjovice 28 i
330 35 Líšťany I

\fifiÉe§efio ma ulř,edr*í M dbeoniíltT@ u;třadu dne:: flV..3.z$Žs'
\&íěšeí}o v eHgboraiic$té eodobě dme- '!7- ?- 2W2Ú E{JD ífrffizťzryZ0
Dafum sejmutí z úřední desky obecního úřadu dne: 5.3" 2V2C

?3C66, Tei.: 'llt SZl OtC 
I

dáX@fr příseup,.Zteňejft?ěfrí obecmě É§íffi,íé vytttkišW byb §§}@díT§ eruveOm ry*sonmrn
Dafunr* sejrmuqtí v ehMmfu{ré podohě cítme: 5_ 3.. 2@0


