ObecTehovec
Obecně závazná vyhláška č. 3/2020,
o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území
obce Tehovec

Zastupitelstvo obce Tehovec se na svém zasedání dne 30.11.2020 usnesením č. 66/2020
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
Tehovec, včetně nakládání se stavebním odpadem1).

Čl. 2
Poplatník
1) Komunální odpad se třídí na složky:

a)
b)
c)
d)
e)

Biologické odpady – rostlinného původu
Papír
Plasty včetně PET lahví,
Sklo,
Kovy,

f)
g)
h)
i)

Nebezpečné odpady,
Objemný odpad,
Směsný komunální odpad
Jedlé oleje a tuky

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).
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Čl. 3
Shromažďování tříděného odpadu
1) Tříděný odpad je shromažďován do zvláštních sběrných nádob.

2) Zvláštní sběrné nádoby jsou umístěny:
a) Sklo; barva zelená; nádoba 1100l; ulice za Hospodou, ulice k Mýtu
b) Kovy; barva černá; standardní nádoba 240l; na návsi za zastávkou směr Svojetice, ulice
K Mýtu
c) Tetrapaky; barva oranžovočervená; nádoba 110l; ulice Za Hospodou, K Mýtu, Pražská
cesta
d) Papír; barva modrá, nádoba 1100l; ulice Za Hospodou, ul. K Nemocnici, K Mýtu 2x ,
Pražská cesta, 2x
e) Plast; barva žlutá, nádoba 1100l; ulice Za Hospodou, ul. K Nemocnici, K Mýtu 2x,
Pražská cesta 2x
d) Jedlé tuky a oleje; černá nádoba 240l; ulice Za Hospodou
3) Do zvláštních sběrných nádob je zakázáno ukládat jiné složky komunálních odpadů, než
pro které jsou určeny.
4) Seznam a umístění nádob je přílohou vyhlášky.
5) .
6) Svoz bioodpadu zajišťuje obec Tehovec. Sběrné nádoby s bioodpadem se umísťují
v příslušný svozový den u jednotlivých nemovitostí na místo přístupné posádce svozového
vozu. V ceně ročního poplatku za svoz TKO dle vyhlášky x/2020 je 14-ti denní vývoz 240l
nádoby na Bioodpad. Nádoba musí být označena platnou roční známkou. Dalším možným
způsobem likvidace bioodpadu pro občany Tehovce je využití sběrného místa v areálu
ZEA Světice.
7) Sběr kovů (větších než jsou drobné kovy) je zařízen na sběrném místě v areálu ZEA
Světice.
Čl. 4
Sběr a svoz nebezpečných složek komunálního odpadu

1) Sběr a svoz nebezpečných složek komunálního odpadu) je zajišťován minimálně dvakrát
ročně jejich odebíráním na předem vyhlášených přechodných stanovištích přímo do
zvláštních sběrných nádob k tomuto účelu určených. Informace o sběru jsou zveřejňovány
oznámením obecního úřadu a dle svozového kalendáře oprávněné svozové firmy.
2) Shromažďování nebezpečných složek komunálního odpadu podléhá požadavkům
stanoveným v čl. 3 odst. 3.

Čl. 5
Sběr a svoz objemného odpadu
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1) Objemný odpad je takový odpad, který vzhledem ke svým rozměrům nemůže být umístěn
do sběrných nádob (např. koberce, matrace, nábytek).
2) Sběr objemného odpadu je zajišťován celoročně jeho odebíráním na sběrném místě
v areálu ZEA Světice.
3) Shromažďování objemného odpadu podléhá požadavkům stanoveným v čl. 3 odst. 3.

Čl. 6
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 jsou popelnice o objemu 80 l, 110 l a 240 l, určené ke
shromažďování směsného komunálního odpadu, označené svozovou známkou anebo
igelitové pytle černé barvy,
b) v případě mimořádné produkce odpadu je možno použít jako doplněk plastového pytle
černé barvy, označeného logem oprávněné svozové firmy
c) odpadkové koše, které jsou umístěny na veřejných prostranstvích v obci, sloužící pro
odkládání drobného směsného komunálního odpadu.
2) Sběrné nádoby a plastové pytle se směsným komunálním odpadem se umísťují ve
svozový den u jednotlivých nemovitostí na místo přístupné posádce svozového vozu.
3) Fyzické osoby jsou povinny si na vlastní náklady zajistit dostatečný počet sběrných nádob
na směsný komunální odpad, aby nedocházelo k jejich přeplňování nebo ukládání odpadů
mimo sběrné nádoby. Sběrné nádoby musí být v takovém stavu, aby umožňovaly
bezpečné ukládání komunálních odpadů a jejich odvoz oprávněnou svozovou firmou.
Svozová firma označí sběrné nádoby čipem.
Čl. 7
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) Likvidaci stavebního a demoličního odpadu si osoba, provádějící činnost, při které tento
odpad vznikl, zajišťuje sama na svoje náklady, v souladu se zákonem.
4) Drobný stavební odpad do 0,5m3/ročně na nemovitost je možné odložit na sběrném místě
v areálu ZEA Světice.
Čl. 8
Sběrné místo v areálu ZEA Světice
1) Sběrným místem se rozumím oplocený prostor při vjezdu do areálu ZEA Světice v ulici
Bulánka
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2) Provozní řád sběrného místa je umístěn na vratech při vstupu do sběrného místa
Čl. 9
Úhrada
Úhrada za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálních odpadů je předmětem obecně závazné vyhlášky č. 4/2020,
kterou se stanoví poplatek za komunální odpad na území Obce Tehovec v platném znění.
Čl. 10
Závěrečná ustanovení

1) Nabytím účinnosti této vyhlášky se zrušuje Obecně závazná vyhláška č. 3/2019 o
stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Tehovec.
2) Tato vyhláška nabývá účinnosti 1.1.2021

…….……………………….
místostarosta

…………………….
starosta

Vyvěšeno na úřední desce obecního úřadu dne:
Sejmuto z úřední desky obecního úřadu dne:
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Příloha č. 1 – Seznam a umístění nádob na TKO
1.

2.

3.

4.

5

6

7

8

9
10

V ulici Za Hospodou (za kuželníkem)
a. Oranžový kontejner FCC – tetrapaky
1x
b. Zelený kontejner FCC – sklo
2x
c. Žlutý kontejner FCC – plasty
3x
d. Modrý kontejner – papír
3x
e. Černá uzamčená popelnice - oleje z domácnosti
1x
f. Červený plechový kontejner Asekol – elektrozařízení
1x
Na návsi za autobusovou zastávkou směr Svojetice
a. Bílý kontejner Nadace Sova – textil, oděvy, hračky
2x
b. Černá nádoba FCC – drobný kovový odpad
(např. plechovky od nápojů, čisté konzervy od potravin)
3x
V ulici Pražská Cesta – na konci
a. Žlutý kontejner FCC – plasty
1x
b. Modrý kontejner – papír
1x
Na křižovatce ulic Pražská cesta - K Nemocnici
a. Žlutý kontejner FCC – plasty
1x
b. Modrý kontejner – papír
1x
c. Oranžový kontejner FCC – tetrapaky
1x
V ulici K Nemocnici (u LDN)
a. Žlutý kontejner FCC – plasty
1x
b. Modrý kontejner – papír
1x
V ulici K Mýtu u č.p. 69
a. Zelený kontejner FCC – sklo
1x
b. Bílý kontejner Nadace Sova – textil, oděvy, hračky
1x
c. Oranžový kontejner FCC – tetrapaky
1x
d. Žlutý kontejner FCC – plasty
2x
e. Modrý kontejner – papír
2x
f. Černá nádoba FCC – drobný kovový odpad
1x
V ulici K Mýtu – naproti č.p. 109
a. Žlutý kontejner FCC – plasty
1x
b. Modrý kontejner – papír
1x
V přízemí budovy OU Tehovec, Tehovecká 22
a. Šedozelená nádoba ASEKOL - drobný elektro odpad (např. žehlička, fén, varná
konvice)
1x
b. V horní části nádoby z bodu 8a je umístěna menší sběrná nádoba na použité
drobné baterie
c. Zelená krabice na drobné baterie
1x
V Mateřské škole, Tehovecká 5
a. Zelená krabice na drobné baterie
1x
V hospodě Na Návsi
a. Zelená krabice na drobné baterie
1x
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