
VYHLÁšKA č' L/2oo6
,oYání, .běrul př6právY' třiděni, wuživání á o&tráňováňí

komuná|nich odladÓ vz.|kaí.í.h n. k3ť.lhá|nich ú2ém i.h spř.vova ný.h n&téň
t.t.vé|, vétn. systému nák|ádání * stávébnÍm odpad€m

zastuptelstvo mésta Litove schváio dne 25' května 2006 pode 517 odst. 2 zákoía č' 135/2001
sb . , Óodpade .haozměněněk te rý . [daš i chŽákoíůapod|e '10p i sm 'a )vsou|adusus t ' 534
odst ] pism' ) zákoía č 123/2000 sb'' o ob.i.h (obecni zřizeni), tÚto obécnězávaznoU vybáíkJ'

č!' 1
Úvódni !.tanov.nI

obPdě  zá .a : r á  . /1 ;š .d  ' ó |ov  {{ "a
\ l  l : ; ' d1  "  oo ' ' ? i oýá1  .oTJ l á r ' c t  oooao i
spravovaný.h městem Litove {dá|e jen -úuemi měía), vóetně systému nak|ádáni se

obecnězáVazná vyh áška p atim úz€mí méd2 ale ŽáVaŽná prc všéclrny fyz]cké osobyl na
kteřé se nevŽtahuji povinnolt původ.e odoadů'!)

c l ' 2
zák|adni pojny

1' KÓmUná|niodpad je véškerý odpad vznikalicina Úzeňimésta pň čiíiÓíiryz ckých osob, s
vznikajicich u plávnických osob nebo rt/ztkkh Ósob opráVněných k

KomUná|niodpad Noř] zejména tyto s|ožky:
a, nebezpečné s|ožkyFou všechny !ožky konuná]niho odpadu, ktéréFoU loučastné

o l ' . . e1 \  J ó l Ó  tbezoe ř r i  oopao  l Fd  e  L?Po . '
'  / o | r i \ Ó  o ro* ' eo '  ť  J8L"o0|  sD  . ' 4 ) .d '  J . ; Óo
Vi.e ieĎezpečných V]aínoíi Uvedených v přioze č' 2 zákoía o odpddech:)

b, oblemíý odpad je takový komunáhi odpad, kté|ý E ýým' rczméry nebo
dpad ŽbytkÓýý např' nábytek, kobeÍcé, ňaka.e,

.' bio|oq cky roz|o: te ný odpad/ a to odpad t soukomý.h pmh zeeně v maletku
fyzickýchosob, ktelé na ni.h nevykonáVajipodnikate skou činíost

r c '  on 'P 'nh  odpao i ' . ov j  r . oe7peč-"  |  ' o i P l
neŽaiaŽuje se do katéqor e nebezpečných,

Pro kÓmunáni odpady vznkalici na územi mésta, které ňali oůýod v čnno* ízických
"o* oiodce' ý D oťÝoďP mocoi oova:Je meío

se  Hava  pť!od 'PTJ '  . oTJ  | t t  odoao j  Ý  o !o | ,  I  l '  \ d t  í7  Ý
6oba odpady u|oží ná mat. určéném touto obé.ně :ávázíou wh|ášk.u' Město
'  |oý"  ' P  \o  ' r c5 ré s ta .a  ' | áq  ' ' . "  1 |o1o|o  oopdo l
opláVíénou osobou F ka'dá osoba' která lé oprávněna k nakádáni5 odpady pod e Žákona
č 135/2001sb,i oodpade.Ď íebo podé zváštnich předp5ů a)
sbérná nádoba ]e typizovdná nádoba ulóená kÓd|oženia ké shrÓmažďováni komlrá niho

lo'L l pood1'!e' |o1teTer' oooáo|o/j ro{''
sbě' li d.ů' F oD|o!é' á T ''o Jte1e prc od. ádáď ýi"1.
na dobU nezbytně nutnou Jeho olÓvoŽjestanovenv provoznim iádu.



Č]3
syí.mlňděďrónuó.|hlhoodp.d-

1' Xoňuná|niodpád .a území města s. Úidí ně týo 5|ožkYj

d bdog'.kyrc/on|ehý odpJd (od'.ó té:á1láo á pJ|ů)
é' objémný odpad
í' n.b.zp.čné s|ožky

h' zbytkovýodpad

ct4
sYstéň .b.r! loňUn.|nIh. odFdl

1' Miía uré€.á pÍo uk|ádáňí jednot|iýý6 9|oŽ.k lomuná|niho odpadu j{ol
á' pápn. pbíy a sk|o je nutno uk|éóat do iád.ě označ€ných kon'€j.érú, kteé j.ou

uňi3t|ny na úz€mi měÍta W.d..ých v pň|ou€ č' t. kEď lé součástl tďo ozv
b, Do uk|ídáni nóldeúh !|Óiék koňUóáln|ho odpádu, uved.nÝ.ň V přilozé č. 2,

soužit'ké sběhý dvůl umiltěný v!l.á|U Te.hnických ďužéb Litov.|, přhpěvková
orcánlz.cé' cho Inská 1003' L]tov.|

.' sběmy ! výkupny odpadů plo vykupované využite|né íožky komuná|nlho odpádu

d. nebezpečné sožky komuná|ního odp'du a obj €mný odpad jé
sběných m|stéch, t.min sběru a seznam 9běhých mÉt budou oznáneny
vwěš.nin n. úředni de*é Mésts|ého úřadu L]tove| a Wh|áš.nlm v městském

e' zbytkďý odpad je nutM uklád't do sběmý.h .ádob F dó
6ob.u. |délá zaJišfuj. odrcz. odgtr. ňován i komonáhího ot'pldu n! ú.emi mésta

t v.ř.lné .do.dkové ko+'
0' sÝd lbYtkov.ho odpadu F n.nďén t'kto:

.  9běmé nádobv  11oo| -  l :Žá  7 ón i

R.d. mésta L]tove|le Žmocněn. v pípldé potřeby opelativně z4stt mimoiádný

h' bio|og|cky ózložite|ný odpád ]e .utno uk|ádat do konteln.rů ř.dně .znač€ný.h
ďinuš.ým druhen odpadu' |d.é JsÚ uňístěny na územ| měst., t.Ímín 9béru a
*'n.m sběmý.h mist bud. dň.ňóván vwěš.ním n. úi€dňi d6@ Měského

2 Komuná|ni odp.d bud€ dk|ádán n. vhú.. mBb pied nemďibd fy:ick. o$bY dó sběné
nádoby' ták' ěbY umiíěním této sběmé náóoby neby|a způsobéna estetl.ká nebo jiná
pi.k,žk' uživjni veřelného post€nstvi . souc'snč aby byr z.jiitén přblup a přijezd ke
sběrné nádobě' stáé íanoviště sbérný.h nádob orčuje a na sVé nák|ády zřizuje v|astník
nebo sp.,vc. rcdinného nebo bytového domu podohoděs majite|em poz.mku' méía,

Čl. s

1' stavebni odpad Én|klý pň svébní č|.Mt| musi býr uk|ádán do ÍozměÍově vho.ný.h
konr.h.d oprávné.é 6obv. kteé budou odrez€ny k vyu'iti n€bo odstr.něni na nák|ady

t|' Íim'o 3é Ňq|UčUJe mďnd
odíÉňováni tohoto odpadu Ja*nim' po!Ú.dry' popňpadě l'nym zpbob.m' M.h
m n ožstv| st.v €bniho o.ladu marimáhědv. ručnivoŽiky. |z € urožit I v. óěmém dvoi € '



čl' 6
'ď.n..6d .w|.rý.h osb

Fyz.ké oŠÓby ]sou povinný:
a. odp.d tiidit d|e 9ysténu sbnovéňéhoměíen M s ožky uvédéné v tétÓ Ýyňáš.e.
b' jednot||Vé s|ožkY |omunáh|ňo odpadu odl|ád.t pouze n. mista ul.ená touto

.- Žali'tit si dosbtéčný 'o.et sb.mých ná.ob plo zbYtkďý odpad po dohodě s
op.ávnénou osbou' kteÉ zajGťuj. odvoz a od*raňováni koňUná niho odp.du ná

d' do sběrných nádob uk|ádat pouz. 'bytkÓvý odpad'
e. n.Dřeo|ňovat 9běňé nádobv'
t sbě.né .ádobY um|sťovat .a př.chodnéh st'nov|šb na vei.lí.ň prcían'tvi]€n

n. svdoÚ den. . to nó ňeb'Ťě nutnou dobu plo jěJich wplázdněni'
]estiže. v,žných důvodů nemoh| být dodden dohodnuý témin odvo2u Ódpadu a doš|o k
]ého nah.oňaděni, mÚsí oĎ.ané Úk ádat odpady do náhrádĎí.h oba ů Ďapř. po|yetylěnových
9}t|ú, á to tak' abyodpady moh|y být $ldno odvezéóy, připadně přenktěny do sběmý.Ď

a' odk|ád.t doadv m'mo sběmé nádobv'
b. od| |'d!t dÓ sběmých nádob žh.Vý pop€|, žhávóu škváru' |átky tékuté nebó t.kaýé'

|átky žíravé, záp'né, výbušné, zd.avotně závadný odpád wnikájici ze
,or.vo||!ký.l :a:heÍi' Jly.Já zv řáb, ás/ pnÍavé (de|et, as.ai' Žbfi|y
báÉv, tnů'' ]árož | zeř'nL, sáv.b1' odpád' orgdn'(<y oop.o 7P,dh.!o (|'{|,
tráv., seno, 9|ám., naté. větv. . kmáy stonů) a takwý odoad, kt.' nc|ze
př.Šypat ňebo kt..Y by ýýfr 9|ot.nim moh| oholl bupečMt . 7daý' oprívněne
olobvÚ2dcv' ooťánů dá|e ooš|oot E.ňnické zaňzenisběrn.ho ýo'L

c' zap.|Óvatodpad v.gbéríých nádobách'
d' uk|!d!t do sbóÚý.h nádob tý 9ožky koňUnán|ho odpádu, p'o kteé je zaveden

2. Na ph@de odpadó, kteí vyÚžíváli system!, * utahÚli oódobre pďln.cl' Fko N ilziďé

EbradC-cCpadlr

1. Poed.j odÉgdu' |déň produkuli řidéný úp.d ář*ný !od|e x!|Žbgu odpádo (vyhÉlká |.4ŽP
č'331/2001sb' ) Jáko odpád p.dobď komunálnlmu zčinnoí| právnických @b ó f'zřkýCh @b
op|ávněný.h k p.dn kání mohou vYužlt s'stému pou.e m ák|.dě pl€nné sňlou!.y s Městen Lilove,
]( €ni musi obghď.t výšišédnané eny á tu|o íu'bu' (917 ák.m č'135/2001sb.)'

Č] .3
|.ún!E|á|.|ňnd

l(ontó|nl ěnnoí pň nák ádánis komÚná|niň odp.dem nebo se g|.Vebnim odp.dem ná územl
měgt' prcvádiMělBký úřad Ltov.|'

4.9

Ne.D|n.n i povinnolti u|ož€nÝch touto obecně ává,nou
!áv!.ných priivnich oř.dpiqi'3'

ryh|áštou budc po*'hovám poo|. ob€(ně
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Litove| - stanoviště třiděného odpadu

Gemé6ká u ie u pdde|ny

U No6sády. u pbdejny sána
síd|iŠlě Novogdy . u kote ny

Páv|lnkaÚkňŽWo|kéfu!.yu|idé
sňáká|Óvá Ú|iÉ napóli pÍ.déjný DUo

Pá áckého U|ice. ! pi6váru
Pl|čná u|i € 'chodnik k palrcvišIi

L dická ul@. u6ekfáÉnskéhonáhonu
sváiop ukova u|i.é . nápÍoli pfudéjny ]R|s

Myslechovle áulÓbÚ$VáŽásláVka



ag'd.n'ď. dpád' obehuj|. nébdp.č.d áuý

fu|t ob!.hJ k zlt1rt náb.zDďn'd'

áfuiY. íÚ o.p.d o..J|'.l óí
9í.áá áťbni ot6ahqrÉ] .h|orciuorcÚh|ovoďl ý

il4obsahurdn.bapsé'A||y
dele&nly oh*huÍ.l n.b:F&'é álky

bábíc a .kunu|áby' ah:.né pd ó|t]y 16 06 ol ' 16 06 02 nébo pod .hbm 16 06 03 a nďld.n.

d.von.!v.d.n.pddl|šn200'37

l'ný bdol'dy nédoxblný oÓaó


