OBEC KYJE
Obecně závazná vyhláška
OBCE KYJE
č.1 /2015
o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce KYJE.
Zastupitelstvo obce Kyje se na svém zasedání dne 10.dubna 2015 usnesením č.3 ze dne
10.dubna 2015 usneslo vydat na základě §17 odst.2 zákona č.185/2001 Sb., o odpadech a o
změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů(dál 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
Kyje včetně nakládání se stavebním odpadem.
Čl.2
Třídění komunálního odpadu
1)Komunální odpad se třídí na složky:

a)směsný komunální odpad
b)sklo
c)plasty včetně PET lahví
d)kovy
e)papír
f)nebezpečné komunální odpady
g)objemný odpad
h)biologické odpady rostlinného původu

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

Směsný komunální odpad se shromažďuje celoročně do k tomu účelu vydaných igelitových
pytlů. Odvoz se zajišťuje celoročně dle potřeby.
Čl.3
Shromažďování tříděného odpadu
1)Tříděný odpad je shromažďován do zvláštních sběrných nádob.
2)Zvláštní sběrné nádoby jsou umístěny u obecního úřadu Kyje, pro papír, nebezpečný odpad
a kov v objektu obecního úřadu, biologické odpady jsou řešeny s platností za období 1.4.31.10. na základě smlouvy s Městem Lomnice nad Popelkou(čl.8).
3)Zvláštní sběrné nádoby jsou barevně odlišeny a označeny příslušnými nápisy:
a)sklo, barva zelená – Vyprázdnění nádob je zajišťováno celoročně dle potřeby po jejich
naplnění .
b)plasty, PET lahve a ostatní plasty- barva žlutá –Vyprázdnění nádob je zajišťováno
celoročně po jejich naplnění.
c)kovy, barva černá - Sběr zajišťován celoročně 1xměsíčně vždy 1.pátek v měsíci v úřední
hodiny od 18-19hod - Odvoz je zajišťován dle potřeby.
d)papír, barva modrá Sběr zajišťován celoročně 1xměsíčně vždy 1.pátek v měsíci v úřední
hodiny od 18-19hod - Odvoz je zajišťován dle potřeby.
f)nebezpečný komunální odpad, barva červená
Sběr nebezpečného odpadu je zajišťován 2xročně: 1.pátek v měsíci červnu a 1.pátek
v měsíci říjnu v úřední hodiny od 18-19hod.Odvoz je zajišťován po stanovených sběrových
dnech.
Čl.5
Sběr a svoz objemného odpadu
1)Objemný 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 1xročně zdarma, termín bude oznámen na
vývěsce před obecním úřadem a na mailových stránkách obecního úřadu. Další možnost je
odevzdání objemného odpadu ve sběrném dvoře.
Čl.6
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)Pro odložení stavebního odpadu je možné objednat kontejner, který bude přistaven a
odvezen za úplatu. Objednávky přijímá obecní úřad.
Čl.8
Třídění a ukládání bioodpadu
Na základě Smlouvy o nakládání s biologicky rozložitelnými odpady, uzavřené mezi Obcí Kyje,
Městem Lomnice nad Popelkou a Technickými službami města Lomnice nad Popelkou, lze
biologicky rozložitelný odpad odevzdat v kompostárně bioodpadů v Kampelíkově ulici
v Lomnici nad Popelkou.
Bioodpad dle platné vyhlášky lze odevzdávat v období od 1.dubna do 31.října.
Provozní doba sběrného dvora 1.duben-31 .říjen: pondělí :14-17hod
Středa

: 9-12,14-17hod

Pátek

:9-12,14-17hod

Sobota

:9-12hod

Čl.8
Závěrečná ustanovení
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 15tým dne po vyhlášení, tzn.25.dubna 2015.
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