
OBEC RADOSTIN NAD OSLAVOU

o becně záv azná vyhláška
obce RADOSTIN NAD OSLAVOU

č.. tl20l5

o Stanovení systému shromaŽďování' sběru' přepravy' třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na uzemi obce Radostín nad

Oslavou.

Zastupitelstvo obce Radostín nad oslavou Se na svém zasedání dne I9'2.20I5 2015,
usneséním e. .'Ý.'.:.l}ólt'........... usneslo vydat na základě $ 17 odst. 2 zákonač.185/2001 Sb.,
o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen

,,zákonoodpadech"),aVsouladus$10písm.d)a$84odst.2písm.h)zákonaě.12812000
Sb., o obcích (obecní zŤizeni), ve znění pozdějších předpisů' (dále jen ,,zákon o obcích"), tuto
obecně záv aznou vyhlášku :

ct. I
Úvodní ustanovení

Tato obecně závazná vyhláška (dále jen ,,vyhláška") stanovuje systém shromaŽďování. sběru,
přepravy, třídění, vyuŽívání a odstraňování komunálních odpadů vzníkajicich na území obce
Radostín nad oslavou aZahradiště, Včetně nakládání se Stavebním odpademl).

Čt.z
Třídění komunálního odpadu

1) Komunální odpad se třídí na:

a) tříděný odpad, kterým je papír, nápojové kartony, sklo, plast, včetně PET lahví,
b) objemný odpad,
c) nebezpečné sloŽky komunálního odpadu,
d) směsný odpad,
e) kovový odpad

0 biologicky roz|ožitelný odpad

1) Směsný odpad je zbylý komunální odpad po stanoveném vytřídění dle
odst. 1 písm' a), b)' c).

) Vyhláška č.38 l/200l Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy

odpadů a států pro účely vývozu' dovozu a tranziÍu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu,
dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů)



cl.3
Shromažďování tříděného odpadu

1) Tříděný odpad je shromaŽďován do zvláštních sběrných nádob.

2) Zv|áštní sběrné nádoby jsou umístěny v sedmi ěástech obce, přesné umístění je
uvedeno v příloze č. 1 této vyhlášky.

3) Zvláštní sběrné nádoby jsou barevně odlišeny a oznaěeny příslušnými nápisy:

a) papir,barva modrá,
b) plasty' PET lahve, nápojové kartony' barva Ž|utá,
c) bílé sklo, barva bílá,
d) barevné sklo' barva zelená
e) kovový odpad se ukládá do ohrady za hasičským cvičištěm
0 biologicky rozložitelný odpad se ukládá na sběrné místo - ohrada za benzinovou čerpací

stanicí

čt. l
Sběr a svoz nebezpečných složek komunálního odpadu

1) Sběr a svoz nebezpečných sloŽek komunálního odpadů je zajišťován firmou Miloslav
odvárka, ODAS Žtar nad Sázavou minimálně dvakrát ročně jejich odebíráním na
stanovišti u obecního úřadu v Radostíně nad oslavou a u autobusové zastávky v Zahradištích.
odpady se ukládají přímo do zvláštních sběrných nádob k tomuto sběru určených. Informace
o sběru jsou zveřejňovány na úřední desce obecního úřadu, na ýlepových plochách'
v místním tisku, v místním rozhlase.

čt. s
Sběr a svoz objemného odpadu

1) objemný odpad je takový odpad' který vzhledem ke svým rozměrům nemůŽe bý
umístěn do sběmých nádob (např. koberce, matrace, nábýek ... ).

2) objemný odpad lze odevzdávat ve sběmém místě, které je umístěno v ohradě za
benzínovou čerpací stanicí v Radostíně nad oslavou'

čt. o
Shromažďování směsného odpadu

1) Směsný odpad se shromaŽďuje do sběrných nádob. Pro účely této vyhlášky sběrnými
nádobamijsou :

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.



1) Stanoviště sběrných nádob jemísto, kde jsou sběrné nádoby trvalenebopřechodně
umístěny za úěelem odstranění směsného odpadu oprávněnou osobou. Stanoviště sběrných
nádob jsou individuální nebo společná pro více uŽivatelů.

čl.l
Nak|ádání se stavebním odpadem

1) Stavební odpad je stavební a demoliční odpad' Stavební odpad není odpadem
komunálním.

2) Stavební odpad lze použit, předat či zlikvidovaÍ zákonem stanoveným způsobem.
3) Pro odloŽení stavebního odpadu je moŽné objednat kontejner u firmy Miloslav

odvárka' ODAS Žďár nad Sázavou, který bude přistaven a odvezen za ip|atu. Lze jej
objednat na telefonním čísle 566 624 30I.

4) Stavební odpad v mnoŽstvi do 2 tun, lze odevzdat na ohrazené sběrné místo, za
administrativní budovou firmy ZERAS a.s. Radostín nad oslavou.

cr.8
Nakládání s odpadem ze hřbitova

trávu, věnce, květiny a podobný odpad se ukládá do velkoobjemového kontejneru
vedle márnice
kalíšky, sklo, platy a podobný odpad se ukládá do popelnic u vstupu na hřbitov
výkopová zemina, kamení apod. Se ukládá do vyhrazeného prostoru Za

benzinovou čerpací stanicí

Čt. q

Závérečná ustanovení

1) Nabýím účinnosti této vyhlášky se zrušuje obecně závazná vyhláška obce

č.112011, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání
anakládání se stavebním odpadem, ze dne 24.2.2011.

f,qf:^l/
Josef Fabík \J

starosta

Vyvěšeno na úřední desce obecního úřadu dne: í 4, ,l , /l,|f

2)Tatovyhláška nabýváúčinnosti dnem , 44' 3 í.aF

,./ c- /) ,,//hL 74"-1r',t!-
a .1 .-.

Antonín Váša
místostarosta

Sejmuto zúŤedni desky obecního úřadu dne: 44 t í.Úr(



pŘÍLoH,t č. t

Rozmístění nádob na tříděný odpad ve sběrných místech :

1. Na městečku :

- zvon na sklo bílé. obsah 2.1 m3 - l kus
- zvon na sklo barevné. obsah 2.l m3 - 1 kus
- kontejner na plasty. obsah 1.1 m3 - 4 kusy
- kontejner na papír. obsah 1.1 m3 - 1 kus

2. Dvůr základní školy :
_ kontejner na papír. obsah l.l m3 - 1 kus
- zvon na sklo barevné. obsah 1.1 m3 - l kus
- zvon na sklo bílé- obsah 1-1 m3 -1kus

3. Před bytovkou č. 135 u ZS :

- konteiner na nlastv- obsah I I m3 -1kus

4.U zabrady Krejzorých č. 17 :

- zvon na sklo barevné. obsah 2.1 m3 - 1 kus
- zvon na sklo bílé. obsah 2.1 m3 - 1 kus
- kontejner na plasty" obsah 1.1 m3 - 3 kusy
- kontejner na papír" obsah 1.1 m3 - 1 kus

5. U Benáčkových :

- zvon na sklo barevné. obsah 2"1 m3 - 1 kus
- zvon na sklo barevné" obsah 1.1 m3 - 1 kus
- konteiner na plastv. obsah I .l m3- '. obsah l.l m3 - 2 kusy
- konteiner na papír. obsah l.l m3 - l kus

6. Zahradiště :

- konteiner na plastv. obsah l.l m3 - 1 kus
- zvon na sklo barevné. obsah 1.1 m3 - 1 kus
- zvon na sklo bílé. obsah 1.1 m3 - 1 kus

7. Bio skládka :

- kontejner na sklo barevné ( tabulové ) 1.1 m3 - 1 kus
- kontejner na nadrozměrný odpad z domácností 10 m3 - l kus

8. U hřbitova :

- nonelnice na sklo 240 I - lkus

- popelnice na plastv 240 I,'lzlAl - I lzrrc


