
Obecně závazná vyhláška obce Měňany,
kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a

odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území obce Měňany a systém nakládání
se stavebním odpadem.

Zastupitelstvo obce Měňany se na svém 13. zasedání dne 16.12. 2012 usneslo vydat na
zá ladě ustanovení § 17 odst. 2 zákona Č. 185/200 I 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 písmo i) zákona Č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen vyhláška):

§1
Předmět a působnost vyhlášky

I. Vyhláška stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů (dále jen systém) vznikajících na území obce Měňany a systém
nakládání se stavebním odpadem na území obce Měňany.

2. Tato vyhláška se vztahuje na:
aj fyzické osoby s trvalým pobytem na území obce Měňany, na které se nevztahují

povinnosti původce odpadů 11,
o) osoby vlastnící na území obce Měňany stavbu určenou nebo sloužící k individuální

rekreaci, pokud se v takové stavbě neposkytují ubytovací služby (v tomto případě platí
režim původce odpadů),

c původce odpadů (právnické osoby a fyzické osoby oprávněné k podnikání), kteří
produkuji odpad zařazený dle katalogu odpadů jako odpad podobný komunálnímu
odpadu, a mají-Ii uzavřenou písemnou smlouvu s obcí Měňany 2) o využívání systému
dle této vyhlášky.

§2
Základní pojmy

Pro účely této vyhlášky se rozumí:
a) obcí Měňany (též jen obec) katastrální území obce Měňany a obce Tobolka,
b) komunálním odpadern'" (dále jen KO) veškerý odpad vznikající na území města při

činnosti fyzických osob a který je uveden jako komunální odpad v Katalogu odpadů",
s výjimkou odpadů vznikajících u právnických osob nebo fyzických osob oprávněných
l\. podnikáni,

\:) využité ným odpadem odpad získaný odděleným sběrem a určený k dalšímu
využ.vá.ií (papír, bílé /čiré/ a barevné sklo, kovy, plasty, nápojové kartony, jedlé oleje
a tu-.y, aj.),

d) objemným odpadem složka KO, která pro velké rozměry nemůže být odkládána do
sběrnýc 1 nádob na zbytkový komunální odpad (sporáky, koberce, nábytek, různé



přístroje, molitan, aj.). Objemným odpadem nejsou výrobky, na které se vztahuje
povinnost zpětného odběru" a pro které na území města existuje místo zpětného
odběru.

e) nebezpečným odpadem'" - nebezpečné složky komunálního odpadu zařazené jako
nebezpečný odpad v Katalogu odpadů". Jedná se zejména o zbytky barev a
.ozpouštěde a jejich obaly, zbytky spotřební chemie a fotochemie, léčiva a lékovky,
.extilni materiál znečištěný škodlivinami, televizory, PC monitory, lednice, mrazničky,
suché nebo jiné baterie, zářivky, výbojky, olejové filtry, odpadní oleje, olověné
akumulátory, kyseliny, louhy, aj.). Nebezpečným odpadem nejsou výrobky, na které
se vztahuje povinnost zpětného odběru " a pro které na území města existuje místo
zpětného odběru,

f) zbytkovým odpadem složka KO, která zůstává po vytřídění využitelného, objemného
a nebezpečného odpadu z KO, a drobný odpad odložený do odpadkových košů
umistěných na veřejných prostranstvích,

g) odpadem ze zeleně odpad rostlinného původu z údržby zahrad, balkónové zeleně,
travnatých ploch a dvorů ve vlastnictví fyzických osob, dále pak vánoční stromky,

h) stavebním odpadem (dále jen SO) odpad vznikající u fyzických osob při stavební
činnosti, stavebních opravách a demolicích. Jedná se zejména o výkopovou zeminu,
oeton. cihly, keramické výrobky (obklady, dlažby, sanitární zařízení apod.), střešní
«ryt.na, okna. bytová jádra, podlahové krytiny (Iina apod.) a ostatní stavební a
demolicni odpady uvedené v Katalogu odpadů" aj.),

i) svozovou společností (dále jen Společnost) oprávněná osoba" se kterou město
Perhřimov uzavřelo smlouvu o zajištění systému, nebo její "subdodavatel",

j) sběrnou nádobou typizovaná nádoba určená k odkládání složek odpadu
.tzv.popelnice nebo kontejner) s vnitřním objemem do 1100 litrů, velkoobjemový
«ontejne. s objemem nad 1100 litrů a odpadkový koš umístěný na veřejném
orostranství. Sběrnou nádobu určuje Společnost. Ve sběrné nádobě se složky odpadu
přechodně shromažďují do doby svozu tak, aby nedocházelo k přeplňování sběrné
r.ácooy.

k) stál} m stanovíštěrn vhodně vybavený a zabezpečený prostor pro trvalé umístění
sběrnýcn nádob určených ke sběru zbytkového odpadu nebo využitelných složek
odpadu. Ke zřízení stálého stanoviště na veřejném prostranstvi'" je nutný souhlas
OOCe; Měňany,

1) svozov ým stanovištěm místo na veřejném prostranství'" určené Společností
.\.dočasnému umístění sběrných nádob v den svozu tak, aby byly volně a bezpečně
přísrupne pro pracovníky Společnosti,

m) sběrným dvorem zařízení, kde mohou fyzické osoby pod dozorem obsluhy odkládat
v yužiterný, objemný, nebezpečný a zbytkový odpad,

a) mobilním svozem odpadů takový způsob svozu, kdy Společnost odebírá určité druhy
odpadů na předem vyhlášených přechodných stanovištích přímo do sběrových a
svozových prostředků, a to pod dohledem obsluhy určené Společností,

O) PÚ\OO .em odpadů - právnická osoba, při jejíž činnosti vznikají odpady, nebo fyzická
osooa oprávněná k podnikání, při jejíž podnikatelské činnosti vznikají odpady; pro KO
.znu.aj.c: na území města, které mají původ v činnosti fyzických osob, na něž se
nevztahují povinnosti původce, se za původce KO považuje město, které se stává
původcem KO a současně vlastníkem těchto odpadů v okamžiku, kdy fyzická osoba
odpady odloží na místě k tomu určeném.



§3
Třídění komunálního odpadu

Komunální odpad (dále jen KO) se třídí na následující složky:
a) využitelný odpad

sklo barevné
sklo bílé (čiré)
plasty
kovy

b) objemnyodpad
c) nebezpečný odpad
d) zbytkový odpad
e) odpad z údržby zeleně.

§4
Využitelný odpad

I. Vyi.žitelne složky KO se odkládají:
v katastrálním území obce Měňany a Tobolka do sběrných nádob, označených nápisem a
barevným rozlišením takto:

zelená (plastové 1,3 m3
) - barevné sklo

zelená .prastové 1,3 m") - bílé (čiré) sklo
žluta p.astové 1100 I ) - plasty
mourá f plastové I 100 I ) - papír, kartony

2. V) užitelné odpady a kovy se dále odkládají ve sběrném dvoře - stodola ve středu obce
:v ěňany.

§5
Objemný odpad

I. Objemný odpad se odkládá do velkoobjemového kontejneru umístěného ve sběrném dvoře.
, 'a T0b01C se velkoobjemové kontejnery přistavují bezplatně, a to 2x ročně na základě
požadavku občanů.

§6
Nebezpečný odpad

I. ebezpečr.ý odpad se odkládá do speciálních sběrných nádob umístěných ve sběrném dvoře.
2. epotřebné lék) a léky s prošlou dobou použitelnosti (vyřazená léčiva) je možno odkládat ve

všech lékárnách.

§7
Zbytkový odpad

I. Zbytkový odp se odkládá do sběrných nádob ve sběrném dvoře.



2. Pravidelný SVOL a odstraňování zbytkového odpadu ze sběrných nádob umístěných na
svozovém stanovišti provádí Společnost, a to zpravidla 1x týdně.

3. Svoz zbytkového odpadu se provádí ve stanovený svozový den v době zpravidla od 06.00 do
2000 ho 1. (informace o svozových dnech podá Společnost). Nádoby nepřistavené na
svozové stanoviště se nevyvážejí.

..1-. . 1;;))- určen.' Tni pro odkládání zbytkového odpadu pro vlastníky staveb určených nebo
sroužicicn h: individuální rekreaci, nejsou-li původci odpadů, jsou:
a) v pľÍpadě místních částí:

sběrné nádoby. umístěné Společností v příslušné místní části na veřejném prostranství (u
obcnoo ,restaurace, zastávky autobusové dopravy apod.),

b) v případě katastrálního území města Pelhřimov
pro ioxarity Humpolecká, Jihlavská (za Nemocnicí Pelhřimov), U sv.Anny, U Hamru
a t-J- Hamrem (nad ČOV) sběrná nádoba umístěná Společností na veřejném
pro Ira iství u . lemocnice Pelhřimov, v ulici Humpolecká,
pro lokal.ty u Medenice, za Agrostrojem, Javorová Alej, pod rybníkem Stráž sběrná
.:i~Js~ c .• nístěná Společností na veřejném prostranství u rybníka Vajglovník.

5. Zbytkový odr.ac ize odkládat i ve sběrném dvoře.

§8
Odpad z údržby zeleně

I. Odpad z Lim !.~, zeleně bude přednostně využit 9) - kompostován na pozemku, k němuž má
ten. .do xorr postováni provádí, právo užívání (např. používání zahradních kompostérů),
nebo odkládán do zařízení k využívání tohoto odpadu (např. kompostárna).

') Odpad z údržb , zeleně je možno odkládat do velkoobjemových kontejnerů při mobilním
s ozu odpadu. a to za dohledu obsluhy. Místa a termíny mobilního svozu v předstihu a
\ IIVur,. 111 zpusobern (odpadový kalendář, místní tisk, apod.) oznamuje Společnost.

3. V ánoční ;)~I·OJ.1I\.y se odkládají do velkoobjemových kontejnerů umístěných na místech a
\ errn.necn, .teré v předstihu a vhodným způsobem (odpadový kalendář, místní tisk, apod.)
0Z11amLIje :; po Iečnost.

§9
Stavební odpad

I. ~la\ ~Dj,; OJp .•u. hle,) je vhodný k využití, bude nabízen k recyklaci Společnosti nebo jinému
p "0\ ozovatel zařízení na využití stavebních odpadů.

2. Odstraňování s avebního odpadu na řízené skládce je možné pouze tehdy, nebylo-li nalezeno
\ \ užití conaoi.. a při splnění podmínek provozního řádu skládky.

3. Stavební OdP2d je nutno z místa vzniku odstraňovat bezodkladně tak, aby nedocházelo
.. neprizn.ver, 11 estetickému či hygienickému dopadu na životní prostředí, nebo k narušení

-l. ..,w\eMí odpa e možno odkládat do speciálního kontejneru, který na základě objednávky a
za uhradu pL.d\ í Společnost.

5. aveon. J~.... se předává Společnosti k využití nebo k odstranění za cenových podmínek
stauovenj c.: ~;'1í .em Společnosti.



§10
Místa určená (zajištěná) pro odkládání odpadů 10)

1. Íst) určenými pro odkládání odpadů jsou:
a) sběrné nádob: pro odpady umístěné v souladu s právními předpis/ I) a touto vyhláškou,
b) sběrný dv .. r ve stodole na adrese Měňany 32,
c) kotelna.

§11
šeobecná pravidla pro nakládání s komunálními odpady a pro svoz odpadů

1. Fyzrcke osoby jsou povinny odkládat komunální odpad na místech tomu určených a ode dne,
káv tak obec stanoví obecně závaznou vyhláškou, komunální odpad odděleně shromažďovat,
tridit a oředávat k využití a odstraňování podle systému stanoveného obcí, nestanoví-Ii obecně
zavazr, Pl·;,.V11· předpis jinak.

2. Bezplatně 'využívat systému obce pro nakládání s komunálním odpadem je oprávněna fyzická
osoba. Která je prokazatelně poplatníkem místního poplatku stanoveného obecně závaznou
\.v:;!ašKou obce Měňany 12).

3. D0 sbémycn .,;'dob nelze odkládat žhavý popel, tekutý odpad nebo uhynulá zvířata, apod.
4. Za aocrnine« uaných platnými právními předpisy bude každý udržovat pořádek a čistotu na

\ !••stnenim či uz.vaném pozemku.

§12
Zapojení původců odpadů do systému obce

I. Puv odci odpadli (právnické osoby a fyzické osoby oprávněné k podnikání), kteří produkují
ocoad cod bn< komunálnímu, mohou na základě písemné smlouvy s obcí využívat systému
obce pro lak adán: s komunálním odpadem. Rozsah zapojení do systému obce bude
unrav ovat písemná smlouva.

2. Maí-ri původci odpadů uzavřenou smlouvu o využívání systému, jsou povinni řídit se touto
V) I..as xou Q dul:;ž,)'vat jej í ustanovenÍ.

§13
Poi.žite ,,> ,·ObK). pro které je zřízen systém zpětného odběru5l se odkládaj í přednostně na

místa LllLťi1á v '~IJ1ci ronoto systému.

§14
I. c.u.rc.u lidu c.održovánírn jednotlivých ustanovení této vyhlášky jsou v zastoupení obce

oprávněni orovádět zastupitelé obce Měňany.
2. Porušení teto '\ nláš cy se postihuje podle platných právních předpisů 13).

§15



Zrušovací ustanovení

Touto vyhláškou se zrušují všechny předešlé vyhlá šky obce Měňany, ve znění pozdějších
vyhlášek, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění. využívání a
odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území obce Měňany a systém nakládání se
stavebním odpadem.

§16
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dne 1. ledna 2013.

Stanislava Sotlová, V.r.
starostka obce

Luboš Novák, V.r.
místostarosta obce

I) § 4 písm.p) zákona č.185/2001 Sb. o odpadech, ve znění pozdějších předpisů
2) § 17 odst.6 zákona č.185/200 I Sb. o odpadech, ve znění pozdějších předpisů
3) § 4 písm.b) zákona č.185/200 I Sb. o odpadech, ve znění pozdějších předpisů
4) Vyhláška MŽP č.381 /200 I 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), ve znění pozdějších předpisů

5) § 38 zákona Č. I85/200 I Sb. o odpadech, ve znění pozdějších předpisů
6) § 4 písm.a) zákona Č. I85/200 I Sb. o odpadech, ve znění pozdějších předpisů
7) § 4 písm.r) zákona Č. I85/200 I Sb. o odpadech, ve znění pozdějších předpisů
8) § 34 zákona Č. I28/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení)
9) § 4 písm.l ) a § II zákona Č. 185/200 1 Sb. o odpadech, ve znění pozdějších předpisů
10) § 17 odst.3 zákona č.1851200 I Sb. o odpadech, ve znění pozdějších předpisů
II) § 2 a § 12 zákona č.1311997 Sb. o pozemních komunikacích
12) obecně závazná vyhláška města Pelhřimov Č. 13/2005 o místním poplatku za provoz systému shromažďování,

sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
13) např.:zákon č.20011990 Sb. o přestupcích, zákon č.128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení)

Schváleno Zastupitelstvem obce Měňany dne 17. prosince 2012
Vyhlášeno vyvěšením dne 17.prosince 2012



Měňany
Rozpis svozů pro rok 2013

Datum Den
7.1.2012 Pondělí 1x14

14.1.2012 Pondělí
21.1.2012 Pondělí 1x14
28.1.2012 Pondělí
4.2.2012 Pondělí 1x14

11.2.2012 Pondělí
18.2.2012 Pondělí 1x14
25.2.2012 Pondělí
3.3.2012 Pondělí 1x14

10.3.2012 Pondělí
17.3.2012 Pondělí 1x14
24.3.2012 Pondělí
31.3.2012 Pondělí 1x14
7.4.2012 Pondělí

14.4.2012 Pondělí 1x14
21.4.2012 Pondělí
28.4.2012 Pondělí 1x14

6.10.2012 Pondělí
13.10.2012 Pondělí 1x14
20.10.2012 Pondělí
27.10.2012 Pondělí 1x14
3.11.2012 Pondělí

10.11.2012 Pondělí 1x14
17.11.2012 Pondělí
24.11.2012 Pondělí 1x14
1.12.2012 Pondělí
8.12.2012 Pondělí 1x14

15.12.2012 Pondělí
22.12.2012 Pondělí 1x14
29.12.2012 Pondělí


