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OBEC Lipí
Zastupitelstvo obce Lipí
Obecně závazná vyhláška
obce Lipí
č. 3/2019
o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území
obce Lipí
Zastupitelstvo obce Lipí se na svém zasedání dne 16.12.2019 usnesením č. 66/2019
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 Lipí, 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)

Biologické odpady (rostlinného původu),
Papír,
Plasty včetně PET lahví,
Sklo,
Kovy,
Použité jedlé oleje a tuky
Nebezpečné odpady,
Objemný odpad,
Směsný komunální odpad.

2) Směsným komunálním odpadem se rozumí zbylý komunální odpad po stanoveném
vytřídění podle odstavce 1 písm. a), b), c), d), e), f), g) a i).

1)

Vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 93/2016 Sb. kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam
nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup
při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů)

1

ČL. 3
Shromažďování tříděného odpadu
1) Tříděný odpad je shromažďován do zvláštních sběrných nádob.
2) Zvláštní sběrné nádoby jsou umístěny na těchto stanovištích:
➢ Kaliště u Lipí : u obecního domu (plast papír, sklo, kovy, oleje)
Na Dolánku
(plast, papír, sklo)
➢ Lipí: u obchodu
(plast, papír, sklo, kovy, oleje)
u hospody
(plast, papír, sklo, oleje)
na Sekyře
(plast, papír, sklo)
Zvláštní sběrné nádoby jsou barevně odlišeny a označeny příslušnými nápisy:

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

Papír, (barva kontejneru modrá)
Plasty, PET lahve, (barva kontejneru žlutá)
Sklo směsné (barva kontejneru zelená)
Kovy, (barva kontejneru stříbrná)
Použité jedlé oleje a tuky (barva popelnice zelená)
Biologické odpady rostlinného původu (barva hnědá)
Nebezpečné odpady
Objemný odpad

3) Do zvláštních sběrných nádob je zakázáno ukládat jiné složky komunálních odpadů, než
pro které jsou určeny.
4) Plasty a PET lahve lze ukládat do pytlů k tomu určených (žluté barvy), jejichž svoz je
zajištěn vždy poslední čtvrtek v měsíci
5) Nápojové kartony lze ukládat do pytlů společně s plasty a PET lahvemi do pytlů žluté
barvy), jejichž svoz je zajištěn vždy poslední čtvrtek v měsíci.
6) Biologický odpad lze ukládat do 110litrových nádob ( hnědé barvy), které jsou 1x za 14
dní vyváženy v období květen až listopad.
7) Celoročně občané Lipí mohou rostlinné zbytky z údržby zeleně a zahrad ukládat na
komunitní kompostárnu „ U Horních Kamlachů“ a Na Babkách“. Pro občany Kališť je
celoročně přistaven kontejner.
8) Na komunitní kompostárny je zakázáno ukládání cokoli jiného než rostlinné zbytky (např.
velké pařezy, nábytek, plasty….)
9) Občané mohou kompost vzniklý v komunitních kompostárnách využít k údržbě a obnově
veřejné zeleně na území obce.
Čl. 4
Sběr a svoz nebezpečných složek komunálního odpadu
1) Sběr a svoz nebezpečných složek komunálního odpadu je zajišťován jedenkrát ročně,
jejich odebíráním na předem vyhlášených přechodných stanovištích přímo do
zvláštních sběrných nádob k tomuto sběru určených. Informace o sběru jsou
zveřejňovány na úřední desce obecního úřadu, výlepových plochách, v místním
rozhlase. Shromažďování nebezpečných složek komunálního odpadu podléhá
požadavkům stanoveným v čl. 3
2) Občané mohou nebezpečný odpad také celoročně ukládat na sběrný dvůr „Švábův
Hrádek“ po prokázání TP v Lipí nebo v Kalištích.
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Čl. 5
Zpětný odběr výrobků
Drobný nebezpečný materiál (jako jsou drobné elektrospotřebiče, monočlánky a drobná
osvětlovací zařízení lze ukládat do sběrných nádob Asekol a Ekolamp, které jsou umístěny
v budově OÚ Lipí.

Čl. 6
Sběr a svoz objemného odpadu
1) Objemný odpad je takový odpad, který vzhledem ke svým rozměrům nemůže být
umístěn do sběrných nádob
2) Sběr a svoz objemného odpadu je zajišťován jedenkrát ročně, jeho odebíráním na
předem vyhlášených přechodných stanovištích přímo do zvláštních sběrných nádob
k tomuto účelu určených. Informace o sběru jsou zveřejňovány na úřední desce obecního
úřadu, výlepových plochách.
3) Občané mohou objemný odpad celoročně ukládat na sběrný dvůr“ Švábův Hrádek“
po prokázání totožnosti TP v Lipí nebo Kalištích.
4) Shromažďování objemného odpadu podléhá požadavkům stanoveným v čl. 3 odst. 3.
Čl. 7
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 (popelnice,) určené ke shromažďování směsného
komunálního odpadu,
b) odpadkové koše, které jsou umístěny na veřejných prostranstvích v obci, sloužící pro
odkládání drobného směsného komunálního odpadu.
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 nebo společná pro více uživatelů.
Čl. 8
Nakládání se stavebním odpadem
1) Stavebním odpadem se rozumí stavební a demoliční odpad. Stavební odpad není
odpadem komunálním.
2) Stavební odpad lze použít, předat či odstranit pouze zákonem stanoveným způsobem.
3) Pro odložení stavebního odpadu je možné za úplatu objednat přistavení kontejneru.
4) Občané mohou stavební odpad (max. 1 káru za auto měsíčně) ukládat na sběrný dvůr
„Švábův Hrádek“
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Čl. 9
Povinnosti osob
1) Fyzické osoby jsou povinni
a) komunální odpad třídit na složky uvedené v čl. 3,
b) vytříděné složky komunálního odpadu odkládat odděleně na místa k tomu touto obecně
závaznou vyhláškou určená, pokud s odpadem nenakládají nebo se jej nezbavují jiným
způsobem stanoveným příslušnými právními předpisy,
c) do sběrných nádob, sběrných pytlů a odpadkových košů podle této obecně závazné
vyhlášky ukládat pouze složky komunálních odpadů, pro které jsou určeny,
d) plnit sběrné nádoby, sběrné pytle a odpadkové koše pouze tak, aby odpad z nich při
manipulaci nevypadával, a s odpady v nich neudupávat či nezhutňovat.
2) Vlastník objektu určeného k bydlení nebo sloužícího k individuální rekreaci, stejně jako
nájemce či správce tohoto objektu, je povinen ve vztahu k danému objektu
a) zajistit prostřednictvím Obecního úřadu, nebo i z jiného zdroje zvláštní sběrné nádoby
pro směsný komunální odpad o dostatečném objemu, které musí vyhovovat potřebám
svozu.
b) zajistit umístění zvláštních sběrných nádob pro směsný komunální odpad na stálém
stanovišti tohoto objektu,
c) zajistit přistavení zvláštních sběrných nádob pro směsný komunální odpad na svozové
stanoviště, a to v den svozu, nejpozději před dobou provádění tohoto svozu,
d) po provedeném svozu provede úklid sběrných nádob na jejich stálé stanoviště,
e) splnit výše uvedené povinnosti ve vztahu ke zvláštním sběrným pytlům.
3) Dostatečným objemem zvláštních sběrných nádob pro směsný komunální odpad se
rozumí takový vnitřní objem sběrné nádoby nebo součet vnitřních objemů sběrných
nádob, který při frekvenci svozu odpadu a při počtu užívajících osob umožňuje uložit
veškerý směsný komunální odpad vznikající při provozu tohoto objektu.

. Čl. 10
Závěrečná ustanovení
1)Porušení povinností uložených touto obecně závaznou vyhláškou bude posuzováno podle
příslušných právních předpisů. (Zákona o odpadech a dle §4 odst. 2 zákona o některých
přestupcích).
2)Nabytím účinnosti této vyhlášky se zrušuje Obecně závazná vyhláška obce
č.1/2015 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňován
komunálních odpadů vznikajících na území obce Lipí, včetně systému nakládání se
stavebním odpadem..
3)Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1.1.2020

Digitálně podepsal
Jiří
Jiří Krčmář
Datum: 2019.12.17
Krčmář
13:00:14 +01'00'
………….…….

……………………
Stanislav Bombala
místostarosta

Jiří Krčmář
starosta
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Vyvěšeno na úřední desce obecního úřadu dne 17.12.2019
Sejmuto z úřední desky obecního úřadu dne: 31.12.2019
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