OBEC KOSOŘICE
Obecně závazná vyhláška obce Kosořice
č. 01/2008,
o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na
území obce Kosořice
Zastupitelstvo obce Kosořice se na svém zasedání dne 17. 12. 2008 usnesením č. 130/08 usneslo
vydat 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“), tuto obecně závaznou vyhlášku:

Čl. 1
Úvodní ustanovení
1) Tato obecně závazná vyhláška (dále jen „vyhláška“) stanovuje systém shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území obce
Kosořice, včetně nakládání se stavebním odpadem.
2) Tato obecně závazná vyhláška v souladu s ust. § 17 odst. 3) zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech
a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, též určuje místa, kam mohou
fyzické osoby odkládat komunální odpad.
čl. 2
Základní pojmy
Pro účely této vyhlášky se rozumí:
a) komunálním odpadem – veškerý odpad vznikající na území obce při činnosti fyzických osob
s výjimkou odpadů vznikajících u právnických osob nebo fyzických osob oprávněných
k podnikání,
b) směsným odpadem - komunální odpad, který zbude po vytřídění komunálního odpadu na
složky uvedené v ust. čl. 3 této vyhlášky,
c) pověřenou osobou - oprávněná osoba podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o
změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, se kterou obec uzavřela
smlouvu na sběr, přepravu, využití a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na
území obce,
d) sběrnou nádobou - typizovaná nádoba z kovu či plastu nebo plastový pytel označený logem
pověřené osoby, splňující technické parametry s vnitřním objemem od 50 do 110 litrů,
určená k odkládání jednotlivých složek komunálního odpadu a zbytkového odpadu, v níž
jsou komunální odpady skladovány do doby sběru a svozu komunálních odpadů.
čl. 3
Třídění komunálních odpadů
Fyzické osoby jsou povinny komunální odpady vznikající na území obce třídit na následující složky:
a) papír
b) plasty
c) sklo

d)
e)
f)
g)

nápojové kartóny
železo
biologický odpad
nebezpečný odpad

a příp. na další složky, o čemž je povinen informovat způsobem v místě obvyklým Obecní úřad
Kosořice. V informaci obecní úřad uvede zjm. druh třídění, místo pro odkládání vytříděných složek
komunálního odpadu a počátek třídění.

Čl. 4
Shromažďování tříděného odpadu
1) Tříděný odpad je shromažďován do zvláštních sběrných nádob.
2) Zvláštní sběrné nádoby jsou umístěny ve sběrném místě obce
3) Zvláštní sběrné nádoby jsou barevně odlišeny a nebo označeny příslušnými nápisy:
a) papír - barva modrá,
b) nápojové kartony - barva oranžová,
c) sklo - barva zelená,
d) plasty, PET lahve - barva žlutá
e) železo – označený kontejner
f)

biologický odpad – označený kontejner
Čl. 5
Sběr a svoz nebezpečných složek komunálního odpadu

Sběr a svoz nebezpečných složek komunálního odpadů je zajišťován minimálně dvakrát ročně jejich
odebíráním na předem vyhlášených přechodných stanovištích přímo do zvláštních sběrných nádob
k tomuto sběru určených. Informace o sběru jsou zveřejňovány na úřední desce obecního úřadu a v
místním rozhlase.

Čl. 6
Sběr a svoz objemného odpadu
1) Objemný odpad je takový odpad, který vzhledem ke svým rozměrům nemůže být umístěn do
sběrných nádob (např. koberce, matrace, nábytek … ).
2) Zvláštní sběrná nádoba – kontejner je umístěn ve sběrném místě obce.

Čl. 7
Shromažďování směsného odpadu
1) Směsný odpad se shromažďuje do sběrných nádob.
2) Fyzické osoby jsou povinny zajistit si na svůj náklad sběrné nádoby na směsný odpad a zajistit
dostatečný počet těchto sběrných nádob tak, aby nedocházelo k jejich přeplňování nebo odkládání
odpadů mimo sběrné nádoby. Sběrné nádoby musí být v takovém fyzickém a technickém stavu,
aby umožňovaly bezpečné ukládání komunálních odpadů a jejich odvoz oprávněnou.
3) Fyzické osoby zajistí, aby v den sběru (svozu) směsného odpadu nejpozději do 06.°° hod. byly
typizované sběrné nádoby na směsný odpad zpřístupněny pro obsluhu provádějící sběr (svoz)
komunálního odpadu.
4) Sběr komunálních odpadů se provádí podle obcí odsouhlaseného harmonogramu.

5) Sběrné nádoby a místa určená k odkládání komunálních odpadů se užívají těmito způsoby:
a) sběrné nádoby se užívají pouze k účelu, k němuž jsou určeny, a pouze k odkládání odpadu,
pro nějž jsou určeny,
b) do sběrných nádob je zakázáno ukládat:
- stavební odpad a jiný podobný odpad,
- uhynulá zvířata a jejich části,
- horký popel,
- tekutiny a tekuté odpady.
c) do sběrných nádob určených k odkládání směsného odpadu je kromě materiálu uvedeného
pod písm. b) dále zakázáno ukládat:
- nebezpečný odpad,
- objemný odpad, odpad měnící svůj tvar (zejména větve a odpad ze zahrad),
d) směsný odpad se ukládá do sběrných nádob tak, aby je bylo možno řádně uzavřít a odpad
z nich při manipulaci s nimi nevypadával,
e) odpad ve sběrných nádobách je zakázáno udupávat, zhutňovat nebo zapalovat.
Čl. 8
Nakládání se stavebním odpadem
1) Stavební odpad je stavební a demoliční odpad. Stavební odpad není odpadem komunálním.
2) Stavební odpad lze použít, předat či zlikvidovat zákonem stanoveným způsobem.
3) Pro odložení stavebního odpadu je možné objednat obecní kontejner, který bude přistaven a
odvezen za úplatu. Objednávky přijímá obecní úřad.

Čl. 9
Závěrečná ustanovení
1) Nabytím účinnosti této vyhlášky se zrušuje obecně závazná vyhláška obce Kosořice č. 01/2005 o
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
vznikajících na území obce Kosořice.
2) Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2009.
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