obec košetice
Obecně záv azná whláška obce Košetice
č. ll20l9
o stanovení systému shromažd'ování, sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na územíobce

Košetice

Zastupitelstvo obce Košetice se na svém zasedání dne 1.8.2019 usnesením č. I0l7l20I9
usneslo vydat na základě § 17 odst. 2 zákona č. I85l200I Sb., o odpadech a o změně
někteých dalšíchzákonů, ve znění pozdějšíchpředpisů (dále 1en ,,zákon o odpadech"), a v
souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 12812000 Sb., o obcích (obecní
zíízení),ve znění pozdějších předpisů, (dále jen ,,zákon o obcích"), tuto obecně závaznou
vyhlášku:

čt. r
úvodníustanovení
1) Tato obecně závazná vyhláška (dále jen ,,vyhláška") stanovuje systém shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívánía odstraňování komunálních odpadů vznikajících na
izemí obce Ko šeti c e, včetně nakláďání se stavebním odpad.-".
čl. z
Třídění komunálního odpadu

1)

Komunální odpad se třidí na složky:

Biologické odpady
b) Papír,
c) Plasý včetně PET lahví,
a1

d) Sklo,
e) Kovy,

J) Nebezpečnékomunální odpady,
g) Objemný odpad,
h) Směsný komunální odpad.
)Jedté oleje a tulql2

')Vyhláška č,381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a
ývozu, dovozu attanzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k ývozu, dovozu atranzitu odpadů
(Katalog odpadů)
' Vyhláška Ministerstva životníhoprostředí č. 321l2O14 Sb., o rozsahu a způsobu zajištěníodděleného soustřed'ování složek
státŮ pro úóely

komunálního odpadu

-

§ 2 odst. 7 povinnost od 1.1 2020.

2)Směsným komunálním odpadem se rozumí zbylý komunální odpad po
stanoveném vytřídění podle odstavce 1 písm. a), b), c), d), e) f)d) a j)
1

í

čt. s
Shromažďování tříděného odpadu

1)

Tříděný odpad je shromažďován do zvláštních sběrných nádob.

2) Zvláštní sběrné nádoby jsou umístěny na sběrných místech v obci Košetice.
- u prodejny Jednota,
- u bYovky čp. 200
- u zs košetice
- před bývalou MŠ
- v lokalitě Nad Kachlířkou

3) Zvláštní sběrné nádoby jsou barevně odlišeny a označeny příslušnými nápisy:

-

a) Biologické odpady
velkoobjemový kontejner
b) Papír, barva modró,
c) Plasý, PET lahve, barva žlutá,
d) Sklo, barlla - bílébílý kontejner, barevné zelený kontejner,
e) Kovy, prostor na uložení za pilou,

4) Do zvláštních sběrných nádob 1e zakázáno ukládat jiné složky komunálních odpadů, než
pro které jsou určeny,

čl.l

-

Sběr a svoz nebezpečných složek kornunálního odpadu
]) i/ebezpečnésložky komunálního odpud.r') ;. možnéodložit kdykoliv
nebezpečného odpadu po předchozí dornluvě na OÚ Košetice

ve

skladu

') Vyhlášku č. 38l/200l Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpeěných odpadů a seznamy odpadů a
států pro účelyývozu, dovozu atranzittl odpadů a postup při udělování souhlasu k ývozu, dovozu atranzitu odpadů

(Katalog odpadů)

2)

Shromažďování nebezpečných složek komunálního odpadu podléhá požadavkům
stanovených v č1. 3 odst. 4).

čt. s

Sběr a syoz objemného odpadu
1) Objemný odpad je takový odpad, ktery vzhledem ke svým rozměrům nemůže
být umístěn do sběrných nádob (např. koberce, matrace, nábytek ... ).

je

zajišťován dvakrát ročně jeho odebíránímna
předem vyhlášených přechodných stanovištíchpřímo do zvláštních sběrných
nádob k tomuto účeluurčených. Informace o sběru jsou zveřejňovány na
vývěsní tabuli u Jednoty a prostřednictvím místního roálasu.

2) Sběr a svoz objemného odpadu

.,ttomaŽďování objemného odpadu podléhá požaďavktlm stanovených v čl. 3
odst' 4)'

čt. o

Shromažd'ování směsného komunálního odpadu
1) Směsný komunální odpad se shromažďuje do sběrných nádob. Pro účelytéto vyhlášky se

sběrnými nádobami rozumějí:
a) typizované sběmé nádoby popelnice určenéke shromažďování směsného komunálního
odpadu,
b) odpadkové koše, které jsou umístěny na veřejných prostranstvích v obci, sloužícípro
odkládání drobného směsného komunálního odpadu.

2) Stanoviště sběrných nádob je místo, kde jsou sběrné nádoby trvale nebo přechodně
umístěny zaúčelemdalšího nakláďání se směsným komunálním odpadem oprávněnou
osobou. StanoviŠtě sběrnlých nádob jsou individuální nebo společná pro více uživatelů.

čt.l

Nakládání se stavebním odpadem
1) Stavebním odpadem se rozumí stavební a demoličníodpad. Slavební odpad není odpadem

komunálním.

2) Stavební odpad Ize použít,předat či odstranit pouze zákonem stanoveným způsobem.
3)

Pro odloženístavebního odpadu je možnési objednat kontejner od firmy

SOMPO, který bude přistaven a odvezen zaúplatu.

čt. s
závérečná ustanovení

NabYtím ÚČinnosti této vyhlášky se zrušuje Obecně závaznávyhláška obce č ll2OI5 ze
dne 1 .4.2015 o nakládání s komunálním a se stavebním odpadem.
1)

vá účinnostidn

lng. Blanka Veletová
starostka obce

Sejmuto zúřeďní desky obecního úřadu dne:

o
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Josef Šediý
místostarosta obce

