
oBEc voděrady

obecně závazná vyh|áška
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č. l/2008

o stanoven' systému shromažďování' sběru, přepřaÝY! tříděníj rYužíYáni
a odstraňování konuná|ních odpádů na úzení obc. vod ěrady
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čI.1
ÚYod n i ustlloYeni

Tato ob(né ávmá vyhláška (dálejen ''D,nuška..) steovuje sysrém sbÍonažďováli, sběru.
přepúvx tiiděli' v}!Ži!áni a odstÍaňováli konháIlich odpadú vznikajicicb na územi obce
voděEdy]''

Č|.2
Třiděni kohunálniho odp'du

I) KoúunáIni odpad se tiidi na:

l\ niděai adr..l l]. 1 a \ Pdý'\lo b ? - bd,' ýn?' Pld' ]'''. r e P F I la'' L

c) nebeP.čhé 'ložb konuhá|hiho a.1Pa.ju,

Č|.3

" \lrh]áški č'] 3 1/200 ] sb '. ktÍou se s'aio! i K ď? ]oe odpldů' seznam mb.zpťčných oJpad ó

d roaa hnzir odpldi (Ktutos orFdir

2) směsný odpad je zbylý komunálni odpad
odý. ] pim' a), b)'od)'



shren!žd'ováIi lřiděnébo odDadu

l) Tiiděný odpadje shrcnaždbván do aláštních sběmých nádob a nist.

2) zvlášhísběménádobyjsouunhtěny v pmstoru pied poŽárni zbrcjnici'

]) zvláštni sÉmé nádoby Íou barelně odlišeny a Óznaieny liislušnýni náphy:

a) pap - fubilní ol]ýq zajiš|,uje zŠ vodě,n.r,
b) sklo, bona č.md o ze|enó
c) pl6q' PEÍ la]'ýe, bdna žlúd

ct,4
sběr a svoz ncbezpečných složekkonuná|n|ho odpadu

l) sběI a sloz nebezperných složek komun nibo odpadů)je zajišr,ován dýakJát rcčně
jejicn odébilánin na předeň vyhláŠenén plechodnén
ýÚovišti pied požI'bi 2brcjnici' Infomace o
sběrujsuzveřejňo!á.y mistniniozhlasen,

Č|.5
sbčr { svoz objeníého odpldu

D objenný odpadje takový odlad, kteý vz edcm ke svýnr rczměrůn nenúže bý mislěn
do sběfuýcb nádob (naPikobďce.matlme,nábÍek'''')

2) sběÍ a svoŽ objemného odpadu je ajišlbván ! púběhu obdobi od 1'4' do konce lislopadu
talendáinjho loku v !Ústolu sběmého dvola za kultuújn domem Přino do aláínilro
sběného kontejneru ktonulo účeIu udenébo, Ii|omace o sbě|u jsou zveiejňovány
pÍoslledíictlim niínino iozhlasu a !a tvebových stninkách obce voděIadÍ

Čl' 6
shronažd'ovíní sněsného odpldu

sněsĎý odpad Ň sfuonažd.uje do sběrných nádob' Pm účc|y této vyNášky sběmými

typizov'né sběmó nádoby ĎoDelnice uřčené ke shomaŽdb!áni směsného konunálniho

odpadkové koše' ktelé jsou umistěňy na veiejných prosuanstvích v obci. sloužici prc
odkládání dÓbného sněsého konuáhiho odpadu.

l )

r) vyhlášk! č.]3l/]00| sb, ktřou
a íeÚ pÍo úč.ry vývBI, doWT á

.c .bnovi Kahlog odpadó, sez.am mbezpďných odp.dó a samy od'ádí
táízilu odp.dí a poíup Přj udě]ováni $ub |au k tývoa, doýozu a tái?ilÚ



2) sleoviště sběných nádobjenísto. kdejsou sběmé nádoby tvale nebo přechodrě
mjsénJ á uce|en oo{Íďen| sTěsne|o odpadL op'av '.lou osoúu' s ďo\i!r

sbm)\hnadobj$JIbd ivúú| rebolpo leČmprc\heÚ2ivak| j '

čL7

|) NabFm Ué]moýi lelo qhl.iŠky sc zfufuje obecné zá\Úa !),fuášká ob(e
ť'2/7002 O mish'm poplarku
shfu nazd.o!áni'sběluďeprav],$idění.využiváni a
odpadů'vaikajicich na úmi ob@ voděndy'

2) Talo }yhláška nabývá úěinnoýi dnem 27' l2'2oo8

íB 
ř:-."

,L.o/

vy1ěšelo m Llředni desce obecniho úladu dn€: 8, l2'2oo8

sejmuto z úiedni desky obsíiho Liúadu dne: 27' 12'2008

odsbaňování konÚá|íich a inertnlch

Miro5Iaý opluštil


