Město Kojetín
Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Obecně závazná vyhláška č. 4/2001,
kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
vznikajících na území města Kojetín, včetně systému
nakládání se stavebním odpadem vznikajícím na území města
Kojetín.

Zastupitelstvo města Kojetín vydává dne 11.12.2001 v souladu s ust. § 10 písm. a) a § 84 odst. 2
písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a podle ust.
§ 17 odst. 2 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů (dále jen
zákon), tuto obecně závaznou vyhlášku.

Čl. 1
Závaznost obecně závazné vyhlášky
1. Tato obecně závazná vyhláška stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů, vznikajících na území města Kojetín (dále
jen systém nakládání s komunálním odpadem), včetně systému nakládání se stavebním
odpadem vznikajícím na území města Kojetín (dále jen systém nakládání se stavebním
odpadem).
2. Tato obecně závazná vyhláška je závazná pro:
a. každou fyzickou osobu, která má ve městě Kojetíně včetně jeho místních částí trvalý
pobyt,
b. každou fyzickou osobu, která v k.ú. Kojetín, Popůvky u Kojetína a Kovalovice u
Kojetína vlastní stavbu určenou nebo sloužící k individuální rekreaci, ve které není
hlášena k trvalému pobytu žádná fyzická osoba,
c. pro všechny původce, kteří produkují odpad zařazený podle Katalogu odpadů jako
odpad podobný komunálnímu odpadu, pokud na základě písemné smlouvy s Městem
Kojetín využívají systému nakládání s komunálním odpadem stanoveného Městem
Kojetín,
d. každou fyzickou osobu, která se na území města Kojetín zdržuje.

Čl. 2
Základní pojmy

Pro účely této obecně závazné vyhlášky se mimo pojmy uvedené v § 4 zákona rozumí:
a. využitelný odpad je ten odpad, který se dá použít jako druhotná surovina (sklo, papír, plasty
aj.),
b. zbytkový odpad tj. komunální odpad po vytřídění nebezpečného a využitelného odpadu
(smetí, popel, saze, nevratné obaly z domácností, kuchyňské odpady),
c. velkoobjemový odpad je ten odpad, který s ohledem na své rozměry či hmotnost nelze
odkládat do běžných sběrných nádob,
d. biologický odpad (bioodpad - odpad rostlinného původu),
e. odpad z odpadkových košů,
f. stavební odpad je ten odpad, který vzniká ze stavební činnosti (výkopová zemina, zdící
materiály aj.) nebo při demolicích staveb (zdivo, beton aj.),
g. svozové vozidlo - vozidlo oprávněné osoby určené ke svozu odpadu,
h. osoba provádějící svoz komunálního odpadu je oprávněná osoba, která má uzavřenou s
Městem Kojetín smlouvu o nakládání s příslušnými složkami komunálního odpadu dle čl. 2
odst 1 této vyhlášky (TECHNIS Kojetín, spol. s r.o., Biopas Kroměříž spol. s r.o., aj.).

Čl. 3
Systém nakládání s komunálním odpadem
1. Pro shromažďování a třídění komunálního odpadu jsou určeny tyto sběrné nádoby a
zařízení:
a. sběrné nádoby (popelnice o objemu 110 l a kontejnery o objemu 1100 l - typy nádob
jsou uvedeny v příloze č. 1 této vyhlášky) pro odložení zbytkového odpadu po
vytřídění. Tyto nádoby mohou být ve vlastnictví fyzických, příp. právnických osob
nebo pronajaty od osoby provádějící svoz komunálního odpadu; nádoby musí být k
vyprázdnění přistaveny v den svozu ke komunikaci, na které je odběr prováděn a
poté opět z veřejného prostranství odstraněny (neplatí pro 1100 l kontejnery);
termíny svozu se zveřejňují na místě k tomu obvyklém 2
b. kontejnery na využitelný odpad, které jsou rozmístěny na stanovištích v Kojetíně stanoviště jsou uvedeny v příloze č. 2 vyhlášky. Sběr je prováděn osobou provádějící
svoz komunálního odpadu
c. sběr nebezpečného odpadu - je zajištěn svozovými vozidly a mobilními kontejnery
oprávněné osoby - jejich přistavení do jednotlivých částí města se zveřejňuje na
místě k tomu obvyklém, svoz je zajišťován 2x ročně,
d. velkoobjemový odpad - přistavení kontejnerů do jednotlivých částí města se
zveřejňuje na místě k tomu obvyklém, svoz je zajišťován min. 2x ročně,
e. biologický odpad - přistavení kontejnerů do jednotlivých částí města se zveřejňuje na
místě k tomu obvyklém, svoz je zajišťován min. 2x ročně.
2. Využití a odstranění odpadu
a. využitelný odpad bude předáván k využití osobě provádějící svoz komunálního
odpadu

b. ostatní komodity (zbytkový odpad, nebezpečný odpad, velkoobjemový odpad,
biologický odpad, odpad z odpadkových košů) budou předávány k odstranění osobě
provádějící svoz komunálního odpadu.
3. Původci odpadu, kteří produkují v městě Kojetín odpad zařazený podle Katalogu odpadů 1
jako odpad podobný komunálnímu z činnosti právnických osob a fyzických osob
oprávněných k podnikání, mohou využít systému nakládání s komunálním odpadem
stanoveným městem Kojetín touto obecně závaznou vyhláškou na základě písemné smlouvy
s Městem Kojetín.

Čl. 4
Systém nakládání se stavebním odpadem
1. Nakládání se stavebním odpadem vzniklým při stavební činnosti fyzických osob, zajišťuje
osoba provádějící svoz komunálního odpadu. Sběr stavebního odpadu se provádí do
kontejnerů a odstranění se provádí na náklady fyzické osoby. Tímto se nevylučuje možnost
zajistit si odstranění stavebního odpadu odvozem stavebního odpadu na skládku odpadů či
využití (např. recyklace) tohoto odpadu vlastními prostředky, popř. jiným zákonným
způsobem.

Čl. 5
Povinnosti fyzických osob a původců odpadů
1. Fyzické osoby jsou povinny ode dne účinnosti této obecně závazné vyhlášky komunální
odpad odděleně shromažďovat třídit a předávat k využití a odstraňování podle systému
stanoveného touto obecně závaznou vyhláškou, pokud odpad samy nevyužijí v souladu se
zákonem a zvláštními právními předpisy.
2. Fyzické osoby jsou povinny prokázat na výzvu Městského úřadu Kojetín jak naložily se
svým stavebním odpadem.
3. Pro původce, kteří se do systému nakládání s komunálním odpadem města Kojetín zapojí,
platí stejné povinnosti jako pro fyzické osoby, uvedené v odstavci 1 tohoto článku.

Čl. 6
Sankce

Porušování povinností stanovených touto obecně závaznou vyhláškou bude postihováno podle
platných právních předpisů. 3

Čl. 7
Zrušovací ustanovení

Dnem účinnosti této vyhlášky se ruší obecně závazná vyhláška č. 1/2000, o nakládání s odpady ve
městě Kojetíně ze dne 27.6.2000.

Čl. 8
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1.1.2002.

Ing. Mojmír Haupt v.r.
starosta
Ing. Jiří Šírek v.r.
místostarosta

____________________
1. Vyhláška MŽP č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy
2.
3.

odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu
odpadů (Katalog odpadů)
úřední deska a informační tabule MěÚ v Kojetíně, Kojetínský zpravodaj
Zákon 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v znění pozdějších předpisů , zákon ČNR č. 200/1990 Sb., o
přestupcích, ve znění pozdějších předpisů

Příloha č. 1 OZV 4/2000

SBĚRNÉ NÁDOBY POUŽÍVANÉ PŘI SVOZU ZBYTKOVÉHO ODPADU
kulaté plastové a kovové nádoby 110 L
plastové nádoby
kovové nádoby
čtyřkolečkové kontejnery 1100 L

Příloha č. 2 OZV 4/2000

STANOVIŠTĚ KONTEJNERÜ NA VYUŽITELNÝ ODPAD
1. ul. Dvořáková - ul. Rumunská
2. ul. Dudíkova - Restaurace Morava
3. ul. Dudíkova - parkoviště u d.č. 1247
4. ul. Nová - dvůr
5. ul. Nová - kotelna
6. ul. Nová - konec slepé ulice
7. ul. Tyršova - u prodejny Pramen 7 plus
8. ul. Tyršova - tržiště
9. ul. 6. Května - dům s pečovatelskou službou
10. nám. Míru - u finančního úřadu
11. nám. Masarykovo - u d.č. 8 (Okresní dům)
12. ul. St. Masara - dům s pečovatelskou službou
13. ul. Sladovní - u d.č. 1186
14. ul. Družstevní - u prodejny Pramen 7 plus
15. ul. J. Peštuky - dům s pečovatelskou službou
16. ul. J. Peštuky - u d.č. 1320, 21
17. ul. Sladovní - u d.č. 339
18. ul. Polní - trafostanice
19. ul. Sladovní - prodloužená slepá ulice
20. ul.Nádražní - park u ČD
21. Kovalovice
22. Popůvky

