
NÁVRH OBECNÍ VYHLÁŠKY 
 

OBEC PŔÍKRÝ 
  

Dodatek č.1/2015 k  
Obecně závazné vyhlášce  

obce Příkrý  
č. 3/2012,  

o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, 
využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se 

stavebním odpadem na území Příkrý 
 
Zastupitelstvo obce Příkrý na svém XX.zasedání dne XX. XX.2015 vydalo 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 (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, (dále 
jen „zákon o obcích“), tento Dodatek k obecně závazné vyhlášce:  

 
Čl. 1  

Úvodní ustanovení  
1) Tento dodatek k obecně závazné vyhlášce (dále jen „vyhláška“) stanovuje systém 
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů,  

bioodpadů a kovů vznikajících na území obce Příkrý, včetně nakládání se stavebním odpadem
1)

.  
 
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)  
Čl. 2  

Třídění komunálního odpadu  
1) Komunální odpad se třídí na další složky:  
 
     e) Biologické odpady (poznámka: minimálně rostlinného původu),  

               f) Kovy 
 

 
 

Čl. 3  
Shromažďování tříděného odpadu  

1) Tříděný odpad je shromažďován do zvláštních sběrných nádob.  
 
2)  - zvláštní sběrné nádoby na bioodpad jsou umístěny v obci Příkrý na stanovišti kontejnerů  
        u bývalého kravína a v obci Škodějov na stanovišti kontejnerů u kravína  
     - sběrná nádoba na kovy je umístěna ve Škodějově u kravína. 
     - shromažďování stavebního odpadu obec Příkrý nezajišťuje, občan si tuto službu zajišťuje    
        sám svým nákladem u firem tímto se zabývajícím 
     - stanoviště sběrných nádob na tříděný odpad (sklo, papír, PET) a směsný komunální odpad  
       stanovená vyhláškou č.3/2012 čl.4 se nemění 
 
3) Zvláštní sběrné nádoby jsou barevně odlišeny a označeny příslušnými nápisy:  
      a) Biologické odpady, barva  hnědá  
 



4) Do zvláštních sběrných nádob je zakázáno ukládat jiné složky komunálních odpadů, než pro 
které jsou určeny.  
 
 

Čl. 4  
Závěrečná ustanovení   

 
1) Tento Dodatek č 1/2015 doplňuje Obecně závaznou vyhlášku obce č.3/2012,  
 
2) Tento Dodatek č. 1 /2015 nabývá účinnosti dnem  
 
 
 
 
 
 
 
 

David Šturc     Libor Novák 
       místostarosta obce                                           starosta obce 

 
 
 
Vyvěšeno na úřední desce obecního úřadu dne: 16.3.2015 
 
Sejmuto z úřední desky obecního úřadu dne:  

 
 


