Obec Pernink
Obecně závazná vyhláška obce Pernink
Č. 1/2010
O stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na
území obce Pernink
Zastupitelstvo obce Pernink se na svém zasedání dne 27.9.2010 usnesením č. 10/46/10
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“zákono odpadech“) a
v souladu s § 10 pís,. D) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení), ve znění pozdějších přepisů (dále jen „zákon o obcích“) tuto obecně závaznou
vyhlášku:
Čl. 1
Úvodní ustanovení
1. Tato obecně závazná vyhláška (dále jen“vyhláška“) stanovuje systém shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území
obce Pernink, včetně nakládání se stavebním odpadem1)
Čl 2
Třídění komunálního odpadu
1. Komunální odpad se třídí na:
a) třídění odpad, kterým je papír, sklo, plast včetně PET lahví
b) objemný odpad
c) nebezpečné složky komunálního odpadu
d) směsný odpad
2. Směsný odpad je zbylý komunální odpad po stanoveném vytřídění dle odst. 1 písm. a), b),
c)
Čl. 3
Shromažďování tříděného odpadu
1.
Tříděný odpad je shromažďován do nádob k tomu určených, které jsou k dispozici na
třech stanovištích v obci Pernink (v Karlovarské, Rennerově a Bludenské ulici)
2.
Nádoby na tříděný odpad jsou barevně odlišeny:
a) papír – barva modrá
b) barevné sklo – barva zelená
c) bílé sklo – barva bílá
d) plasty a PET lahve – barva žlutá
Čl. 4
Sběr a svoz nebezpečných složek komunálního odpadu
1.
Sběr a svoz nebezpečných složek komunálního odpadu 1) je zajišťován dvakrát ročně
mobilním svozem na předem vyhlášených přechodných stanovištích. Informace o sběru jsou
zveřejňovány na Úřední desce OÚ a v Perninských novinách

1) Vyhláška č. 38/2001 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 odpad)
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Čl. 5
Sběr a svoz objemového odpadu
1.
Objemový odpad je takový odpad, který vzhledem ke svým rozměrům nemůže být
umístěn do sběrných nádob (např. koberce, matrace , nábytek …..)
2.
Sběr a svoz objemného odpadu je zajišťován minimálně dvakrát ročně mobilním
svozem na předem vyhlášených přechodných stanovištích. Informace o sběru jsou
zveřejňovány na Úřední desce OÚ.
ČL. 6
Shromažďování směsného odpadu
1.
Směsný odpad se shromažďuje do sběrných nádob, kdy pro účely této vyhlášky
sběrnými nádobami jsou:
a) typizované sběrné nádoby - plechové popelnice o objemu 110 l a kontejnery
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.
Stanovištěm sběrných nádob je místo, kde jsou sběrné nádoby trvale nebo přechodně
umístěny za účelem odstranění směsného odpadu oprávněnou osobou. Stanoviště sběrných
nádob jsou individuální nebo společná pro více uživatelů.
3.
V příloze č. 1 této obecně závazné vyhlášky jsou stanoveny komunikace, ve kterých
nelze z důvodů nebezpečného terénu, velkého sklonu ulice, či nezpůsobilého terénu v zimním
období, kdy obec na těchto komunikacích pro jejich malý význam nezajišťuje sjízdnost a
schůdnost2) provádět svoz směsného odpadu.
Čl. 7
Nakládání se stavebním odpadem
1.
Stavební odpad je stavební a demoliční odpad. Stavební odpad není odpadem
komunálním.
2.
Stavební odpad lze použít, předat či zlikvidovat zákonem stanoveným způsobem.
Pro odložení stavebního odpadu je možné objednat kontejner, který bude přistaven a odvezen
za úplatu. Objednávky přijímá firma Dáňa a Löffler, v.o.s., se sídlem Pernink 258, na tel.
353892102
ČL. 8
Závěrečná ustanovení
1. Nabytím účinnosti této vyhlášky se zrušuje Obecně závazná vyhláška obce Pernink č.
2/1998 o systému sběru, třídění, využívání a zneškodňování komunálního odpadu a nakládání
se stavebním odpadem na území obce
2.

Tato vyhláška nabývá účinnosti 15. dnem následujícím po dni jejího vyhlášení

Jaroslav Novotný
místostarosta obce

Jitka Tůmová
starostka obce

2) OZV č. 4/1999 o vymezování úseků místních komunikací, na kterých se pro jejich malý dopravní význam nezajišťuje
sjízdnost a schůdnost odstraňování sněhu a náledí
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Příloha č. 1 k Obecně závazné vyhlášce obce Pernink č. 1/2010 o stanovení systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění využívání a opdstraňování komunálníhch
odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města Pernink
Stanovení komunikací, na kterých z důvodů nebezpečného terénu, velkého sklonu ulice, či
nezpůsobilého terénu nelze provádět svoz směsného odpadu a stanovení komunikací, na
kterých v zimním období obec pro jejich malý dopravní význam nezajišťuje sjízdnosti a
schůdnost:
-

-

-

-

-

komunikace ke hřišti – p.p.č. 674/9 část Nejdecká ul. – přechodné stanoviště sběrné
nádoby na směsný odpad je v den svozu směsného odpadu určeno u hlavní silnice
vedle čp. 357
komunikace mezi domy č.p. 301 až čp. 337 - p.p.č. 804/21 (část Nádražní ul.) –
přechodné stanoviště sběrné nádoby je v den svozu směsného odpadu určeno buď u
čp. 301, nebo čp. 333
komunikace mezi domy 320 – 337 - část p.p.č. 2496/1 (část Nádražní ul.) – přechodné
stanoviště sběrné nádoby na odpad je v den svozu směsného odpadu určeno u čp. 320
komunikace od čp. 47- část. p.p.č. 2493/2 (část Blatenská ul.), přechodné stanoviště je
v den svozu směsného odpadu určeno na hranici p.p.č. 809/49 a p.p.č. 2493/2 v letním
období, v zimním období pak u čp. 46
komunikace od čp. 217 – část p.p.č. 2486/1 (Andělská ul.) stanoviště sběrné nádoby –
kontejneru na směsný odpad je naproti čp.88
komunikace od čp. 352 k čp. 425 – část p.p.č. 2640, p.p.č. 353/1, 354/17, 354/25 a
354/32 – Školní Louka – přechodné stanoviště sběrné nádoby na směsný odpad je
v den svozu směsného odpadu určeno u čp.352 nebo čp. 425
přístupová cesta k čp. 345 – stanoviště sběrné nádoby – kontejneru u čp. 345

Jaroslav Novotný
Místostarosta obce

Jitka Tůmová
starostka obce
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