Město Kravaře
Náměstí 43
747 21 Kravaře

Obecně závazná vyhláška č. 2/2015
o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálního odpadu, včetně systému nakládání se stavebním
odpadem na území města Kravaře
Zastupitelstvo města Kravaře se na svém 8. zasedání dne 4. 11. 2015 usneslo vydat na základě
ustanovení § 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 ustanovením
§ 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:

ČI. 1
r

Úvodní ustanovení
Tato obecně závazná vyhláška stanovuje systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálních odpadů, vznikajících na území města Kravaře, včetně systému nakládání se
stavebním odpadem0.

ČI. 2
Třídění komunálního odpadu
(1)

Komunální odpad se třídí na:
a)
b)

využitelný odpad (sklo bílé a barevné, plasty včetně PET lahví, nápojové kartony, papír a
papírové obaly, kovy, textil),
nebezpečné odpady,

0 Vyhláška č.381/2001 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 odpadů)

c)
d)
e)
(2)

objemný odpad,
biologické odpady rostlinného původu,
směsný komunální odpad.

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

ČI. 3
Shromažďování využitelného odpadu
(1)

Využitelný odpad je shromažďován do zvláštních nádob nebo igelitových pytlů, vydávaných
městem, stanoviště zvláštních nádob jsou konkretizovaná v příloze č. 1 a příloze č. 2. Informace o
sběru jsou zveřejňovány rovněž způsobem v místě obvyklém (webové stránky města, Besedník,
místní rozhlas).
a)
b)
c)
d)
e)
f)

sklo bílé - typizované sběrné nádoby, tj. zvony bílé barvy
sklo barevné - typizované sběrné nádoby, tj. zvony zelené barvy
plast včetně PET lahví a nápojové kartony - sběrné igelitové pytle žluté barvy
papír a papírové obaly - sběrné igelitové pytle modré barvy a do sběrny kovošrotu v
Kravařích
kovy - drobný kovový odpad z domácnosti do žlutých sběrných igelitových pytlů, do
sběrny kovošrotu v Kravařích a na sběrné místo v areálu ul. Tyršova 5
textil - kontejnery na textil bílé barvy

(2) Do zvláštních sběrných nádob nebo igelitových pytlů je zakázáno ukládat jiné složky komunálních
odpadů, než pro které jsou určeny.

ČI. 4
Sběr nebezpečných odpadů
(1)

Nebezpečný odpad2’- sběr a svoz je zajišťován minimálně čtyřikrát ročně jeho odebíráním na
předem vyhlášených přechodných stanovištích přímo do zvláštních sběrných nádob k tomuto
sběru určených a to dle pokynů svozové společnosti. Informace o sběru jsou zveřejňovány na
webových stránkách města, v Besedníku a místním rozhlasem.

(2)

Shromažďování nebezpečných odpadů podléhá požadavkům stanoveným v čl. 3 odst. 2

ČI. 5
Sběr objemného odpadu
(1)

Objemný odpad je takový odpad, který vzhledem ke svým rozměrům nemůže být umístěn do
sběrných nádob (např. koberce, matrace, nábytek).

2) Vyhláška č.381/2001 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 odpadů)
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(2)

Sběr a svoz objemného odpadu je zajišťován minimálně čtyřikrát ročně jeho odebíráním na
předem vyhlášených přechodných stanovištích přímo do zvláštních sběrných nádob k tomuto
účelu určených a to dle pokynů svozové společnosti. Informace o sběru jsou zveřejňovány na
webových stránkách města, v Besedníku a místním rozhlasem.

(3)

Shromažďování objemného odpadu podléhá požadavkům stanoveným v čl. 3 odst. 2

ČI. 6
Sběr a svoz biologických odpadů rostlinného původu
(1)

Biologickým odpadem rostlinného původu je biologický odpad ze zahrad a údržby zeleně,
kuchyňské odpady z domácností.

(2)

Biologický odpad rostlinného původu lze přednostně kompostovat v domácích kompostámách.
Dále jsou ke shromažďování určeny sběrné nádoby hnědé barvy o objemu 240 1.

(3)

Nádoby musí být přistaveny na nezbytně nutnou dobu v určené dny na určená místa, kde
shromážděný odpad ze sběrných nádob převezme svozová společnost, dle harmonogramu
svozu, který je zveřejněn na webových stránkách města.

(4)

Shromažďování biologického odpadu podléhá požadavkům stanoveným v čl. 3 odst. 2

ČI. 7
Nakládání se směsným komunálním odpadem
(1)

Směsný komunální odpad se shromažďuje do sběrných nádob. Pro účely této vyhlášky se
sběrnými nádobami rozumějí:
a)
b)

typizované sběrné nádoby, konkrétně popelnice o objemu 110, 120 1 a kontejnery o objemu
1100 1, určené ke shromažďování směsného komunálního odpadu
odpadkové koše, které jsou umístěny na veřejných prostranstvích ve městě, sloužící pro
odkládání drobného směsného komunálního odpadu vzniklého u fyzických osob mimo
jejich domácnost

(2)

Svoz směsného komunálního odpadu zajišťuje svozová společnost
harmonogramu svozu, který je zveřejněn na webových stránkách města.3 3

(3)

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.

-3

-

celoročně,

dle

ČI. 8
Použitý textil
Sběr a svoz použitého textilu je zajištěn prostřednictvím sběrných nádob bílé barvy, které jsou
umístěny na stanovištích uvedených v příloze č. 2 této obecně závazné vyhlášky.

ČI. 9
Stavební odpad
Stavební odpad je stavební a demoliční odpad. Stavební odpad není odpadem komunálním,
a) stavební odpad lze použít, předat či zlikvidovat zákonem o odpadech stanoveným
způsobem,
b) odvoz stavebního odpadu si zajišťuje každý občan samostatně na své náklady, nebo na
základě smlouvy se svozovou společností, působící na území města.

ČI. 10
Závěrečná ustanovení
(1)

Porušení ustanovení této obecně závazné vyhlášky lze postihovat podle zvláštních právních
předpisů jako přestupek nebo jiný správní delikt.

(2)

Nabytím účinnosti této obecně závazné vyhlášky se zrušuje Obecně závazná vyhláška Města
Kravaře č. 1/2013, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálních odpadů a systém nakládání se stavebním odpadem.

(3)

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po vyhlášení.

Ing. Petr Muczka

Mgr. Monika Brzesková

místostarosta

starostka

Vyvěšeno na úřední desce dne: 6.11.2015
Sejmuto z úřední desky dne: £ 5 f/ lo-íy
Zveřejněno způsobem umožňující dálkový přístup od: 6.11.2015 do: 23.11.2015
Osoba zodpovědná za zveřejnění: Westová Jana
Evidenční číslo písemnosti: E 535/15
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Příloha č. 1

Stanoviště sběrných nádob určených na bílé a barevné sklo
Název místa umístění malého kontejneru

Adresa místa umístění malého kontejneru

1. Parkoviště prodejny Rebel
2. Parkoviště rest. Damika
3. Křižovatka ul. Novodvorská-Kolofíkova
4. U ZŠ Kravaře - vjezd na školní dvůr
5. Parkoviště OD Tempo
6. U prodejny Květinářství
7. Autobus, zastávka restaurace U Sťura
8. U sběrných surovin Ritschny s.r.o.
9. Křžovatka ul. Potoěná-Kostelní
10. Dvůr restaurace Kavárna
11. Křižovatka ul. Štěpánkovická-Kostelní
12. Autobusová zastávka U Kříže
13. Parkoviště firmy Okna Supík
14. Křižovatka ul. Hluěínská-Kalužova
15. Trafostanice Močelník
16. U ZŠ Kravaře Kouty, nákupní stř.
17. U dětského hřiště Olšinky

Opavská 228/189, Kravaře
Novodvorská ul., Kravaře
Novodvorská ul., Kravaře
Komenského ul., Kravaře
Opavská 854/61, Kravaře
Petra z Kravař 401/3, Kravaře
Tyršova ul., Kravaře
Luční ul., Kravaře
Kostelní ul., Kravaře
Bezručova ul., Kravaře
Štěpánkovická ul., Kravaře
Ludmily Hořké, Kravaře Dvořisko
Hlučínská ul., Kravaře Kouty
Hlučínská ul., Kravaře Kouty
Hlučínská ul., Kravaře Kouty
Bolatická ul., Kravaře Kouty
ul. Ošinky, Kravaře Kouty

Příloha č. 2

Stanoviště sběrných nádob určených na textil
Název místa umístění malého kontejneru

Adresa místa umístění malého kontejneru

1. Parkoviště prodejny Rebel
2. Parkoviště OD Tempo
3. Křižovatka ul. Potočná - ul. Kostelní

Opavská 228/189, Kravaře
Opavská 854/61, Kravaře
Kostelní-Potočná, Kravaře
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