OBEC Moravské Knínice
Kuřimská 99, Moravské Knínice, 664 34 Kuřim, okres Brno-venkov IČ 00488216

Obecně závazná vyhláška č. 1/2015,
o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem
Zastupitelstvo obce Moravské Knínice se na svém zasedání dne 30.3.2015, usnesením č. 59/5/15
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 (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
Moravské Knínice, včetně nakládání se stavebním odpadem1).
Čl. 2
Třídění komunálního odpadu
1) Komunální odpad se třídí na:
a) biologické odpady
b) papír,
c) plasty včetně PET lahví
d) nápojové kartony,
e) sklo barevné a bílé,
f) kovy
g) nebezpečné odpady
h) objemný odpad
i) textil
j) směsný komunální odpad
2) Směsným komunálním odpadem se rozumí zbylý komunální odpad po stanoveném vytřídění
dle odst. 1 písm. a) – i).
1)

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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Čl. 3
Shromažďování tříděného odpadu
1) Tříděný odpad je shromažďován do zvláštních sběrných nádob.
2) Zvláštní sběrné nádoby jsou umístěny na obcí určených stanovištích, které tvoří přílohu č. 1
této vyhlášky.
3) Zvláštní sběrné nádoby na tříděný komunální odpad jsou barevně odlišeny a označeny
příslušnými nápisy:
a) Biologický odpad – šedý kovový kontejner o obsahu 4m3
b) Papír – modrý a zelený plastový kontejner o obsahu 1100l
c) Plasty, PET lahve a nápojové kartony – žlutý plastový kontejner o obsahu 1100l
d) Sklo bílé – bílý plastový kontejner typu zvon o obsahu 1,5m3
e) Sklo barevné – zelený plastový kontejner typu zvon o obsahu 1,5m3
f) Kovy – šedá plastová popelnice o obsahu 240l
g) Nebezpečné odpady
 Jedlé oleje a tuky – plastová nádoba o obsahu 50 l
 Tonery a cartridge do kopírek a tiskáren – modrý papírový kontejner
 Světelné zdroje a svítidla – malá sběrná nádoba
 drobný elektroodpad, baterie a monočlánky – e-box
h) Objemný odpad – kovový kontejner o obsahu 6 t
i) Textil – modrý kovový kontejner
4) Do zvláštních sběrných nádob je zakázáno ukládat jiné složky komunálních odpadů, než pro
které jsou určeny.
5) Tříděný odpad lze také odevzdávat dle čl. 4, čl. 5 a čl. 7 této vyhlášky.
Čl. 4
Sběr biologického odpadu
1) Odpad biologicky rozložitelný – se odstraňuje kompostováním na vlastním pozemku
majitele nebo organizovaným svozem na stálých stanovištích dle přílohy č. 1 této vyhlášky,
do zvláštní sběrné nádoby dle čl. 3, odst. 3, písm. a).
2) Dřeviny – kmeny a větve ze stromů a větve z keřů lze, do kontejnerů uvedených v čl. 3,
odst. 3, písm. a), ukládat pouze drcené.
3) Drtit dřeviny může majitel pozemku na vlastním štěpkovači nebo drcení zajistí pracovníci
obecního úřadu na obecním štěpkovači.
4) Systém štěpkování tvoří přílohu č. 2, této vyhlášky

Čl. 5
Sběr a svoz železa
Sběr a svoz železa je zajišťován minimálně jedenkrát ročně jeho odebíráním na stanovištích od
jednotlivých rodinných domů v obci. Informace o sběru jsou zveřejněny na úřední desce obecního
úřadu, oznámením v infokanálu místní kabelové televize a vyhlášením v místním rozhlase.
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Čl. 6
Sběr a svoz nebezpečných složek komunálního odpadu
1) Sběr a svoz nebezpečných složek komunálního odpadu2) je zajišťován dvakrát ročně jejich
odebíráním na předem vyhlášených přechodných stanovištích přímo do zvláštních sběrných
nádob k tomuto sběru určených. Informace o sběru jsou zveřejněny na úřední desce
obecního úřadu, oznámením v infokanálu místní kabelové televize a vyhlášením v místním
rozhlase.
2) Shromažďování nebezpečných složek komunálního odpadu podléhá požadavkům
stanoveným v čl. 3 odst. 4.
3) Nebezpečný odpad lze také odevzdávat dle č. 3 odst.3) písm. g).

Čl. 7
Sběr a svoz objemného komunálního odpadu
1) Objemný komunální odpad je takový odpad, který vzhledem ke svým rozměrům nemůže být
umístěn do sběrných nádob (např. podlahoviny, matrace, starý textil, nábytek, …).
2) Sběr a svoz objemného komunálního odpadu je zajišťován dvakrát ročně jeho odebíráním na
předem vyhlášených přechodných stanovištích přímo do zvláštních sběrných nádob
k tomuto účelu určených. Informace o sběru jsou zveřejněny na úřední desce obecního
úřadu, oznámením v infokanálu místní kabelové televize a vyhlášením v místním rozhlase.
3) Shromažďování objemného odpadu podléhá požadavkům stanoveným v čl. 3 odst. 4.

Čl. 8
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:
 popelnice kovové o obsahu 110 l
 popelnice plastové o obsahu 120 l
 popelnice plastové o obsahu 240 l
b) odpadkové koše, které jsou umístěny na veřejném prostranství v obci, sloužící pro
odkládání směsného komunálního odpadu
2) 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.

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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Čl. 9
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 zlikvidovat zákonem stanoveným způsobem.
3) Stavební odpad se likviduje u oprávněné osoby na vlastní náklady.

Čl. 10
Závěrečná ustanovení
1) Nabytím účinnosti této vyhlášky se zrušuje:
a) Obecně závazná vyhláška obce č. 1/2007, o stanovení systému shromažďování sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a systému
nakládání se stavebním odpadem,
b) Obecně závazná vyhláška obce č. 2/2012, kterou se mění vyhláška č. 1/2007,
o stanovení systému shromažďování sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálních odpadů a systému nakládání se stavebním odpadem,
2) Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyhlášení.

František K š i c a v.r.
starosta obce

MVDr. Ivana Koláčková, Ph.D. v.r.
místostarosta obce

Vyvěšeno na úřední desce dne: 31.3.2015
Vyvěšeno na elektronické úřední desce dne: 31.3.32015
Sejmuto z úřední desky dne: 15.4.2015
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Příloha č. 1 OZV 1/2015

UMÍSTĚNÍ ZVLÁŠTNÍCH SBĚRNÝCH NÁDOB
1) BIOLOGICKÝ ODPAD
a)
b)
c)
d)

Ulice Horní branka – u trafostanice
Ulice Kuřimská – za horními zahradami u trafostanice
Ulice Mezihoří
Ulice U Sokolovny – u fotbalového hřiště

2) PAPÍR, PLASTY, PET lahve, NÁPOJOVÉ KARTONY, SKLO
a) Ulice Kuřimská - za knínickým hostincem
b) Ulice Dolní branka - u trafostanice
c) Ulice Horní branka - u trafostanice
3) KOVY – vedle budovy základní školy, Kuřimská 99
4) JEDLÉ OLEJE A TUKY – vedle budovy základní školy, Kuřimská 99
5) TONERY A CARTRIDGE, SVĚTELNÉ ZDROJE A SVÍTIDLA, DROBNÝ
ELEKTROODPAD, BATERIE A MONOČLÁNKY – budova obecního úřadu, Kuřimská
99
6) NEBEZPEČNÝ ODPAD – ulice Pod Školou – u obecního úřadu (2x ročně)
7) OBJEMNÝ ODPAD – ulice Pod Školou – u obecního úřadu (2x ročně)
8) TEXTIL – vedle budovy základní školy, Kuřimská 99
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Příloha č. 2 OZV 1/2015

SYSTÉM ŠTĚPKOVÁNÍ V OBCI MORAVSKÉ KNÍNICE
I. Štěpkování - jedná se o ekologickou likvidaci odpadů. Ke štěpkování lze využít prakticky
jakoukoli odpadní dřevní hmotu od větví z průklestu stromů a keřů, až po části kmenů.
Obec Moravské Knínice zajišťuje štěpkování na obecním štěpkovači.
II. K drcení dřevní hmoty - štěpkování – dochází:
1. přímo na místě u majitele pozemku
2. na manipulační ploše obce
III. Zájemce o štěpkování se ohlásí na Obecním úřadě v Moravských Knínicích
a) osobně na ulici Kuřimská 99 v úředních dnech
 Pondělí a středa od 8:00 do 17:00
 Úterý, čtvrtek a pátek od 8:00 do 14:00 hodin
b) Telefonicky

530 350 417

530 350 418

530 350 419
c) E-mailem
 mkninice@volny.cz
 posta@moravskekninice.cz
 starosta@moravskekninice.cz
S přihlédnutím k množství a umístění dřevní hmoty bude s majitelem dohodnuto místo štěpkování,
dle odst. II., této přílohy
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