Obecně závazná vyhláška obce Jiřetín pod Bukovou č.1/2012
o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálních odpadů a o systému nakládání se stavebním
odpadem.
Zastupitelstvo obce Jiřetín pod Bukovou se rozhodlo dne 25.4.2012 usnesením číslo 4/2012 vydat
podle §10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, a v souladu s § 17 odst. 2 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně
některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen
„vyhláška“):

Čl. l Předmět a působnost vyhlášky
1) Vyhláška stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů a systém nakládání se stavebním odpadem vznikajícím na území obce Jiřetín pod
Bukovou.
2) Tato vyhláška se vztahuje na všechny fyzické osoby nacházející se na správním území obce Jiřetín pod
Bukovou, při jejichž činnosti vznikají odpady a na které se nevztahují povinnosti původců odpadu.
Dále mohou systém nakládání s komunálním odpadem zavedený touto vyhláškou využít právnické
osoby a fyzické osoby oprávněné k podnikání, a to na základě písemné smlouvy uzavřené s obcí.

Čl. 2 Základní pojmy
1) Odpad je každá movitá věc, které se osoba zbavuje nebo má úmysl nebo povinnost se jí zbavit
a přísluší do některé ze skupin odpadů uvedených v příloze č. 1 k zákonu o odpadech.
2) Komunální odpad je veškerý odpad vznikající na území obce při činnosti fyzických osob a který je
uveden jako komunální odpad v prováděcím právním předpisu, s výjimkou odpadů vznikajících
u právnických osob nebo fyzických osob oprávněných k podnikání.
3) Nebezpečný odpad je odpad uvedený v Seznamu nebezpečných odpadů uvedeném v prováděcím
právním předpise a jakýkoliv jiný odpad vykazující jednu nebo více nebezpečných vlastností
uvedených v příloze č. 2 k zákonu o odpadech. Jedná se zejména o lednice, televize, radiopřijímače,
suché monočlánky, akumulátory, zbytky chemikálií, barev nebo rozpouštědel, zářivky, obaly z plastu
nebo kovu znečištěné škodlivinami, znečištěné textilie.
4) Objemný odpad je složka komunálního odpadu, která pro velké rozměry nemůže být odkládána do
sběrných nádob na zbytkový odpad, např. starý nábytek, koberce apod.
5) Zbytkový odpad je složka komunálního odpadu, která zůstává po vytřídění papíru, skla, plastů,
objemného a nebezpečného odpadu. Zbytkovým odpadem je i drobný odpad odložený do
odpadkových košů umístěných na veřejném prostranství.
6) Stavební odpad je odpad, který vzniká při stavební činnosti, například beton, tašky, keramika, sádrové
stavební hmoty, plasty, sklo, dřevo, kámen, omítka, izolační materiály, výkopová zemina.
7) Sběrná nádoba k odkládání směsného komunálního odpadu je typizovaný pytel, určený k odložení
zbytkového odpadu, který je ve vlastnictví obce Jiřetín pod Bukovou.
8) Sběrný dvůr je místo na pozemku společnosti Detoa Albrechtice s.r.o., vchod od čp. 73, kam mohou
občané obce odevzdávat nebezpečný odpad, objemný odpad, vytříděné složky odpadu a stavební
odpad dle Čl. 5 odst. 2.

Čl. 3 Systém třídění komunálního odpadu
Komunální odpad se třídí na tyto složky:
1) Papír (např. lepenka, noviny, časopisy, reklamní letáky, kancelářský papír, sešity, knihy) – tato složka
odpadu se třídí do červených pytlů, které se odkládají na určená stanoviště u obytných domů nebo do
sběrného dvora. Do tohoto pytle nepatří papír mokrý, mastný, voskovaný nebo jinak znečištěný.
2) Kovy (např. čisté plechovky a konzervy, plechy, kovové součásti) – tato složka odpadu se třídí do
červených pytlů, které se odkládají na určená stanoviště u obytných domů nebo do sběrného dvora. Do
tohoto pytle nepatří plechovky se zbytky barev a jiných chemikálií.
3) Sklo (např. skleněné lahve od nápojů, skleněné nádoby, tabulové sklo) – tato složka odpadu se odkládá
do zvláštních sběrných nádob umístěných na určených stanovištích. Do těchto nádob nepatří keramika,
porcelán, drátěné sklo, zrcadla, sklo z aut.

4) Plasty (např. PET lahve, kompozitní obaly - tetrapack, kelímky, duté obaly od kosmetiky a
úklidových prostředků, hračky, přepravky, nádobí, sáčky, folie) – tato složka odpadu se třídí do
červených pytlů a odkládá na určená stanoviště nebo do sběrného dvora. Do těchto pytlů nepatří
novodurové trubky, plastové obaly znečištěné chemickými látkami a oleji nebo barvami.
5) Guma (např. pryžové hadice a těsnění) – tato složka odpadů se odkládá ve sběrném dvoře na
vyznačené místo. Na témže místě je možné odložit rovněž pneumatiky z osobních automobilů
6) Objemný odpad – tato složka odpadu se odkládá ve sběrném dvoře na vyznačené místo nebo před
nemovitost, pouze však ve dnech určených pro svoz objemného odpadu.
7) Nebezpečné složky komunálního odpadu - tato složka odpadu se předává pracovníkům obce Jiřetín
pod Bukovou ve sběrném dvoře.
8) Zbytkový odpad - po vytřídění všech složek, daných tímto systémem, se zbylý odpad odkládá do
sběrných nádob, tj. do černých pytlů. Do těchto pytlů nepatří nebezpečné složky komunálního odpadu,
stavební a jiný podobný odpad, objemný odpad, odpad z úklidu zahrádek, horký popel, tekutý odpad.

Čl. 4 Místa a doby určené k odkládání komunálního odpadu a složek vytříděných
z komunálního odpadu
1) Místa a doba určená pro odkládání zbytkového odpadu:
a) Místem pro odkládání zbytkového odpadu je prostor, který není místní komunikací či chodníkem
a nachází se u hlavního vjezdu nebo vchodu k nemovitosti určené k individuálnímu trvalému
bydlení. Černé pytle se zbytkovým odpadem se na toto místo odkládají od 16.00 hod. v den
předcházející dni určenému pro svoz zbytkového odpadu do 6.30 hod. v den svozu zbytkového
odpadu. Svozovým dnem je úterý.
b) Místem pro odkládání zbytkového odpadu u domů pro společné bydlení jsou zvláštní stanoviště u
čp. 107, 137 a 138. Zde je možné do sběrných nádob odkládat zbytkový odpad průběžně.
Svozovým dnem je úterý.
c) Místem pro odkládání zbytkového odpadu od nemovitostí určených k individuální rekreaci je klec
umístěná pod výklenkem přístupové pěšiny se zábradlím k železniční zastávce Jiřetín pod
Bukovou. Svozovým dnem je úterý.
2) Místa a doba určená pro ukládání papíru, plastů, kovů:
a) Místem pro odkládání je prostor, který není místní komunikací či chodníkem a nachází se u
hlavního vjezdu nebo vchodu k nemovitosti určené k individuálnímu trvalému bydlení. Vytříděný
odpad v červených pytlích se odkládá na určené místo od 16.00 hod. v den předcházející dni
určenému pro svoz vytříděného odpadu do 6.30 hod. v den svozu vytříděného odpadu. Svozovým
dnem je úterý.
b) Místem pro odkládání u domů pro společné bydlení jsou zvláštní stanoviště u čp. 107, 137 a 138.
Vytříděný odpad v červených pytlích se odkládá na určené místo od 16.00 hod. v den předcházející
dni určenému pro svoz vytříděného odpadu do 6.30 hod. v den svozu vytříděného odpadu.
Svozovým dnem je úterý.
c) Místem pro odkládání od nemovitostí určených k individuální rekreaci je klec umístěná pod
výklenkem přístupové pěšiny se zábradlím k železniční zastávce Jiřetín pod Bukovou. Svozovým
dnem je úterý.
d) Místem pro odkládání nejen v červených pytlích je sběrný dvůr, který se nachází v obci Jiřetín pod
Bukovou, na pozemku společnosti Detoa Albrechtice s.r.o., vchod od čp. 73. Doba určená pro
odkládání odpadu do sběrného dvora je v úterý od 15:00 hod. do 17:00 hod. a v sobotu od 9:00
hod. do 11:00 hod., není-li tento den státním svátkem.
3) Místa a doba pro odkládání skla:
Místem pro odkládání skla jsou stanoviště se zvláštními sběrnými nádobami na sklo. Stanoviště jsou u
čp. 107, 112, 137, 138 a křižovatka u rodinných domků.

4) Místa a doba určená pro odkládání objemného odpadu:
a) Místem pro odkládání objemného odpadu je prostor, který není místní komunikací či chodníkem
a nachází se u hlavního vjezdu nebo vchodu k nemovitosti. Objemný odpad se odkládá na určené

místo pouze ve dnech svozu objemného odpadu., tj. poslední úterý v měsíci (mimo měsíce
prosinec, leden, únor), není-li tento den státním svátkem.
b) Místem pro odkládání objemného odpadu od nemovitostí určených k individuální rekreaci je
sběrný dvůr. Doba určená pro odkládání objemného odpadu je v úterý od 15.00 hod. do 17.00 hod.
a v sobotu od 9.00 hod. do 11.00 hod., není-li tento den státním svátkem.
c) Místem pro odkládání objemného odpadu mimo místo a dobu uvedenou v bodě a) je sběrný dvůr.
Doba určená pro odkládání objemného odpadu do sběrného dvora je v úterý od 15.00 hod. do 17.00
hod. a v sobotu od 9.00 hod. do 11.00 hod., není-li tento den státním svátkem.
5) Místa a doba pro odkládání nebezpečných složek komunálního odpadu
Místem pro odkládání nebezpečných složek komunálního odpadu je sběrný dvůr. Doba určená pro
odkládání nebezpečných složek komunálního odpadu do sběrného dvora je úterý od 15.00 hod. do
17.00 hod. a sobota od 9.00 hod. do 11.00 hod., není-li tento den státním svátkem.

Čl. 5 Nakládání se stavebním odpadem
1 ) Nakládání se stavebním odpadem vzniklým při stavební činnosti si zajišťuje původce odpadu na
vlastní náklady. Stavební odpady může původce shromažďovat do doby jejich odvozu na skládku
pouze na pozemcích, které jsou v jeho vlastnictví nebo na pozemcích, jejichž vlastník dal původci k
dočasnému shromažďování stavebního odpadu souhlas.
2) Stavební odpad vzniklý při stavební činnosti do celkového objemu 0,25 m3 za rok je možné odložit na
označené místo ve sběrném dvoře v jeho provozních hodinách.

Čl. 6 Závěrečná ustanovení
1) Touto vyhláškou se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 7/2005 o stanovení systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním
odpadem na území obce Jiřetín pod Bukovou, která byla vydána 7.12.2005.
2) Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 15.5.2012
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