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Obecně závazná vyhláška obce Lazinov 

č. 1/2017 
o nakládání s komunálním a stavebním odpadem na území obce Lazinov 

 

Zastupitelstvo obce Lazinov na svém zasedání dne 24.3.2017 usnesením č. 2017/1/3  vydalo 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, a na základě zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o 

změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku: 

 

Čl. 1 

Předmět 

1. Tato vyhláška stanovuje systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a 

odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území obce Lazinov, včetně nakládání 

se stavebním odpadem
1
. 

2. Tato vyhláška je závazná pro všechny fyzické osoby, které mají na území obce Lazinov 

trvalé bydliště nebo přebývají v nemovitosti nebo které se na území obce trvale či 

přechodně zdržují, a pro právnické a fyzické osoby oprávněné k podnikání, které 

na základě písemné smlouvy s obcí využívají systém stanovený touto vyhláškou (dále jen 

původci odpadu). 

 

Čl. 2 

Předcházení vzniku odpadu a třídění komunálního odpadu 

1. Každý má při své činnosti nebo rozsahu své působnosti povinnost předcházet vzniku 

odpadů, omezovat jejich množství a nebezpečné vlastnosti. 

2. Komunální odpad se třídí na složky: 

a) biologicky rozložitelný odpad 

b) papír 

c) PET lahve a PE folie 

d) ostatní plasty 

e) sklo 

f) kovy 

g) nebezpečné odpady 

h) objemný odpad 

3. Směsným komunálním odpadem se rozumí zbylý komunální odpad po vytřídění podle 

odstavce 2. 

 

Čl. 3 

Shromažďování tříděného odpadu 

1. Pro shromažďování a třídění komunálního odpadu jsou původcům odpadu k dispozici: 

a) Sběrný dvůr „u točny“ (na parcele p.č. 78/20), kde lze ukládat: 

 papír 

 PET lahve a čisté PE folie 

 vyřazená elektrozařízení (velké a malé elektrické přístroje, televizory, 

monitory, počítače a další elektrotechniku, zářivky) 
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b) kontejner na kovy „u transformátoru“ (na parcele p.č. 489/3) 

c) kontejner na sklo a kontejner na PET lahve „v zátoce“ (na parcele p.č. 485/40) 

d) kontejner „v zátoce“ na objemný odpad – 1x ročně ve vyhlášeném termínu 

e) Sběrný dvůr odpadů města Letovice, Třebětín – Červený vrch,  

kde mohou původci odpadů (pro občany obce Lazinov – zdarma, na základě 

předložení občanského průkazu) ukládat: 

 nebezpečné odpady – obaly od barev a jejich zbytky, obaly od sprejů, baterie 

a akumulátory, olejové filtry, nemrznoucí kapaliny, ... 

 objemný odpad – nábytek a jeho zbytky, matrace, koberce, linolea, kočárky, ... 

 elektroodpady – ledničky, mrazničky, televize, rádia, myčky, vysavače, PC, 

elektrické nářadí, .... 

 kompostovatelný odpad – větve, listí, tráva, zbytky ovoce a zeleniny, ... 

 separované odpady – PET lahve, ostatní plasty, papír, sklo, textilní materiály, ... 

 ostatní odpady – pneumatiky, atd. 

 

Čl. 4 

Shromažďování směsného komunálního odpadu  

1. Směsný komunální odpad se shromažďuje do sběrných nádob - popelnic.  

2. Do těchto nádob není dovoleno ukládat stavební odpad, odpad tekutý, žhavý popel apod. 

a dále tříděné odpady, pro které jsou k dispozici místa a nádoby pro ukládání tříděného 

odpadu dle čl. 3 této vyhlášky. 

3. Původci odpadů jsou povinni zajistit si dostatečný počet sběrných nádob a přistavit je 

v den odvozu u domu na místo přístupné pro svozovou techniku. Dny odvozu jsou 

zveřejněny na webových stránkách obce. 

 

Čl. 5 

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. Stavební odpad bez příměsí azbestu a nebezpečných látek (cihly, beton, střešní tašky, 

okna, dveře, stavební materiály na bázi sádry, keramické výrobky, ...) lze na vlastní 

náklady odevzdat např. ve Sběrném dvoře odpadů města Letovice, Třebětín – Červený 

vrch. 

Čl. 6 

Účinnost 

1. Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 11.4.2017. 

 

 

.........................................                                                         ......................................... 

     Miroslav Holas ml.             Ing. Pavel Novotný     

        místostarosta                         starosta 

 

Vyvěšeno na úřední desce dne: 27.3.2017 

Sejmuto z úřední desky dne:   


