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Obecně závaznou vyhlášku města Tišnova č. 8/2019, kterou se mění obecně
závazná vyhláška č. 2/2019, o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
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Anotace
Předkládaný návrh obecně závazné vyhlášky doplňuje vyhlášku č. 2/2019 v tom směru, že
bude umožněn sběr papíru pytlovou formou, která dosud nebyla na území města Tišnova
využívána.

Vyjádření:

Kancelář starosty - Mgr. et Mgr. Salajka Jaroslav (03.12.2019 15:23)
Bez výhrad

Důvodová zpráva
Předkládaný návrh obecně závazné vyhlášky doplňuje vyhlášku č. 2/2019 v tom směru, že
bude umožněn sběr papíru pytlovou formou, která dosud nebyla na území města Tišnova
využívána. Pytlový sběr papíru je novinkou, která navazuje na úspěšný pytlový sběr plastů.
Občanům bude umožněno ukládat papír nejen do kontejnerů na papír, ale též do pevných
modrých pytlů, které by měly kontejnerům odlehčit.

MĚSTO TIŠNOV
ZASTUPITELSTVO MĚSTA TIŠNOVA
OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA
MĚSTA TIŠNOVA

č. 8/2019,
kterou se mění obecně závazná vyhláška města Tišnova č. 2/2019 o systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu, a nakládání se stavebním
odpadem na území města Tišnova
_______________________________________________________________________________
Zastupitelstvo města Tišnova se na svém zasedání dne 16.12.2019 usnesením č. ……. vydalo na
základě ustanovení § 17 odst. 2 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších
zákonů, ve znění pozdějších předpisů ve spojení s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č.
128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou
vyhlášku:

Článek 1
Obecně závazná vyhláška města Tišnova č. 2/2018 vydaná Zastupitelstvem města Tišnova dne
15.4.2019 se mění tak, že se do její Části II. čl. 4 na konec věty první vkládá text „či do pytlů v rámci
pytlového sběru papíru“.

Článek 2
Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti 1.1.2020.
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Ing. Karel Souček
1. místostarosta města Tišnova

Bc. Jiří Dospíšil
starosta města Tišnova

Datum vyvěšení na úřední desce:
Datum sejmutí z úřední desky:

Článek 4
Využitelné složky komunálního odpadu

Papírový odpad se vhazuje do modrých nádob na papír či do pytlů v rámci pytlového sběru
papíru. Do těchto nádob se odkládají papírové obaly, noviny, časopisy, katalogy, kartony,
sešity, balicí papír, lepenka, kancelářský papír aj. Do nádob na papír se neodkládá mokrý,
mastný či jinak znečištěný papír. Kartony je vždy nutno před vhozením do nádoby na papír
rozložit a snížit jejich objem na minimum.
Plastový odpad se vhazuje do žlutých nádob na plast či do pytlů v rámci pytlového sběru
plastů. Odkládají se sem plastové obaly (PET lahve, plastové tašky, kelímky od jogurtů, sáčky
od potravin apod.).
Nápojové kartony, neboli tetrapak, se třídí spolu s plasty a odkládají se do nádob na plast či
pytlů spolu s plasty v rámci pytlového sběru plastů.
Sklo je odděleně vytříděný, čistý a prázdný skleněný odpad. Do zelených nádob na sklo
se zeleným víkem se odkládá sklo barevné (směsné). Do zelených nádob s bílým víkem se
odkládá sklo čiré (bílé). Do nádob na sklo se vhazují prázdné skleněné láhve, velké skleněné
střepy, zavařovací sklenice, tabulové sklo. Za sklo se nepovažují zrcadla, tvrzená skla z
automobilů, žárovky, zářivky, apod. Tento odpad je nutno odevzdat na Sběrném dvoře města
Tišnova.
Odpad kovový a barevné kovy se odevzdávají na Sběrném dvoře města Tišnova.
Textil a obuv je možno na vybraných stanovištích (příloha č. 3 této vyhlášky) v taškách
vhodit
do příslušných nádob na textil. Textil je také možno odevzdat na Sběrném dvoře města
Tišnova.
Je nutné, aby oděv, obuv aj. předměty byly čisté a suché.
Jedlý potravinářský olej je nutné na vybraných stanovištích (příloha č. 4 této vyhlášky)
vhodit
do 240litrových zelených nádob na olej či odevzdat na Sběrném dvoře města Tišnova. Oleje
vhazujte pouze v plastových, dobře uzavřených lahvích, nikoli ve skleněných obalech.
Bioodpad je jakýkoliv biologicky rozložitelný odpad přírodního původu. Tento odpad je
možno vhazovat do hnědých nádob na bioodpad, které jsou na území města Tišnova jak ve
vlastnictví obyvatel (rodinná zástavba), tak ve vlastnictví města Tišnova (bytová zástavba).
Větší
množství
a objem bioodpadu je třeba odvézt na Sběrný dvůr města Tišnova. Bioodpad je také možné
kompostovat ve vlastních zahradních kompostérech.

