Město Kojetín
Obecně závazná vyhláška č. 2/2007, o stanovení systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a
nakládání se stavebním odpadem na území města Kojetín

Zastupitelstvo
města
Kojetín
vydává dne 18.9.2007, na základě ust. § 17
odst. 2 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech
a o změně některých dalších zákonů (dále
jen „zákon o odpadech“), a v souladu s ust.
§ 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)
stanoví
systém
shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních
odpadů, vznikajících na území města
Kojetín, to je na katastrálním území města
Kojetín, Popůvky u Kojetína a Kovalovice
u Kojetína („dále jen město“), včetně
systému nakládání se stavebním odpadem2)
vznikajícím na území města Kojetín („dále
jen systém nakládání se stavebním
odpadem“).
(2) Tato obecně závazná vyhláška je
závazná pro každou fyzickou osobu, při
jejíž činnosti vzniká komunální odpad.

Čl. 2
Základní pojmy
Pro účely této obecně závazné
vyhlášky se rozumí:
a) Komunálním odpadem1) – veškerý
odpad vznikající na území města při
činnosti fyzických osob, a který je
uveden
jako
komunální
odpad
v prováděcím
právním
předpisu
s výjimkou odpadů vznikajících u
právnických osob nebo fyzických osob
oprávněných k podnikání.
b) Objemným odpadem – takový
komunální
odpad,
který
nelze
vzhledem k jeho rozměru, případně
hmotnosti
ukládat
do
běžně
používaných sběrných nádob, např.
vyřazené kusy nábytku, koberce,
matrace atd. Za objemný odpad se
nepovažují
ledničky,
televizory,
počítače, atd.
c) Tříděný odpad – samostatný sběr
využitelných
složek
komunálního
odpadu do sběrných nádob k tomu
účelu
barevně
rozlišených
a
označených příslušným druhem odpadu
např. papír, sklo, plasty (PET láhve),
nápojové kartony.
d) Nebezpečný odpadem – všechny
složky komunálního odpadu, které mají
jednu
nebo
více
nebezpečných
vlastností, např. zbytky barev a
rozpouštědel, baterie, zářivky, zbytky

e)

f)

g)

h)

i)

j)

k)

spotřební chemie, pesticidy, upotřebené
motorové oleje, akumulátory, léky atd.
Biologicky rozložitelným odpadem –
jakýkoli
odpad,
který
podléhá
aerobnímu nebo anaerobnímu rozkladu
(odpad rostlinného původu např. listí,
větve, pařezy atd.)
Stavebním odpadem – jedná se o
všechny druhy odpadu, které vznikají
při stavební činnosti a které jsou
v Katalogu odpadů2) takto označeny
(beton, cihly, tašky, vytěžená zemina a
jiné odpady vznikající při stavební
činnosti)
Pověřená osoba – osoba oprávněná4)
k nakládání s odpadem, která je
městem
Kojetín
pověřena
provozováním systému.
Svoz
komunálního
odpadu
vyprázdnění sběrných nádob do
sběrných
vozidel
a
odvoz
shromažďovaného
komunálního
odpadu nebo odvoz sběrných nádob a
jejich vyprázdnění k využití nebo
odstranění pověřenou osobou.
Mobilním sběrem nebezpečných
složek komunálního odpadu v
částech města – takový způsob sběru,
kdy oprávněná osoba odebírá tento
druh odpadů od občanů na předem
vyhlášených přechodných stanovištích
přímo do sběrných a svozových
prostředků 3)
Přechodné stanoviště – místo určené
pro sběr nebezpečných odpadů, který
probíhá v částech města. Datum, čas a
přechodná stanoviště jsou předem
oznamovány na úřední desce a na
internetových stránkách.
Sběrným dvorem – technické zařízení
určené ke sběru, výkupu, třídění a
shromažďování
vybraných
druhů
odpadů
a
vytříděných
složek
komunálního odpadu, které jsou
uvedeny v příloze č. 1 této vyhlášky, do
doby odvozu odpadů k dalšímu využití
nebo odstranění. Sběrný dvůr se
nachází v ulici Družstevní, čp. 1364,
Kojetín I-Město, Kojetín.

Čl. 3
Třídění komunálního odpadu
(1) Komunální odpad se třídí na:
a) tříděný odpad, kterým je papír,
nápojové kartony, sklo, plast (PET
lahve)
b) objemný odpad
c) biologický odpad
d) nebezpečné složky odpadu
e) směsný odpad
(2) Směsný odpad je zbylý komunální
odpad po stanoveném vytřídění dle
odst. 1 písm. a), b), c), d).
Čl. 4
Shromažďování tříděného
odpadu
(1) Tříděný odpad je shromažďován do
zvláštních sběrných nádob.
(2) Zvláštní sběrné nádoby jsou umístěny
na stanovištích uvedených v příloze č. 2
vyhlášky.
(3) Zvláštní sběrné nádoby, které jsou
zcela nebo částečně barevně odlišeny a
označeny příslušnými nápisy:
a) papír – barva modrá
b) sklo směsné – barva zelená
c) PET lahve, plasty – barva žlutá
d) nápojové kartony – barva červená

Čl. 5
Sběr a svoz objemného odpadu
(1) Sběr a svoz objemného odpadu je
zajišťován oprávněnou osobou:
a) Pro území města slouží sběrný
dvůr.
b) V místních částech Kojetín IIPopůvky, Kojetín III-Kovalovice je
svoz prováděn na základě dohody
odboru majetku a investic města
Městského úřadu Kojetín a
pověřené osoby. Sběrné nádoby
jsou
umístěny
na
předem

vyhlášených
přechodných
stanovištích. Informace o sběru
jsou zveřejňovány na úřední desce
a na internetových stránkách města.
Čl. 6
Sběr a svoz biologicky
rozložitelného odpadu
(1) Sběr a svoz biologicky rozložitelného
odpadu je zajišťován oprávněnou
osobou:
a) Pro území města slouží sběrný
dvůr.
b) V místních částech Kojetín IIPopůvky, Kojetín III-Kovalovice je
svoz prováděn na základě dohody
odboru majetku a investic města
Městského úřadu Kojetín a
pověřené osoby. Sběrné nádoby
jsou
umístěny
na
předem
vyhlášených
přechodných
stanovištích. Informace o sběru
jsou zveřejňovány na úřední desce
a na internetových stránkách města.

Čl. 7
Sběr a svoz nebezpečných složek
komunálního odpadu
(1) Nebezpečné složky komunálního
odpadu uvedené v příloze č. 1, lze
odevzdávat ve sběrném dvoře.
(2) Oprávněnou
osobou
je
také
zajišťován sběr a svoz nebezpečných
složek komunálního odpadu dvakrát ročně
- odebírání odpadů na předem vyhlášených
přechodných stanovištích přímo do
zvláštních sběrných nádob k tomuto sběru
určených. Informace o sběru jsou
zveřejňovány na úřední desce a
internetových stránkách města.

Čl. 8
Shromažďování směsného
odpadu
(1) Směsný odpad se shromažďuje do
sběrných nádob. Pro účely této vyhlášky
sběrnými nádobami jsou:
a) typizované sběrné nádoby –
popelnice 110 l, kontejnery 1100 l,
určené
ke
shromažďování
směsného komunálního odpadu.
b) odpadkové koše – které jsou
umístěny
na
veřejných
prostranstvích v obci, sloužící pro
odkládání drobného směsného
komunálního odpadu.
(2) Stanoviště sběrných nádob je místo,
kde jsou sběrné nádoby trvale nebo
přechodně umístěny za účelem odstranění
směsného odpadu oprávněnou osobou.
Stanoviště
sběrných
nádob
jsou
individuální nebo společná pro více
uživatelů.
Čl. 9
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 využít velkoobjemových kontejnerů
pověřené osoby, která na základě
objednávky zajistí přistavení a odvoz
stavební suti na náklady objednavatele.
Čl. 10
Kontrolní činnost
Kontrolu
dodržování
povinností,
stanovených touto obecně závaznou
vyhláškou, jsou oprávněni provádět
pověření zaměstnanci města Kojetín,

zařazení do Městského úřadu Kojetín,
odboru životního prostředí a Městská
policie Kojetín
Čl. 11
Sankční ustanovení
Porušování povinností stanovených touto
obecně
závaznou
vyhláškou
bude
postihováno podle platných právních
předpisů5).

stavebním odpadem, vznikajícím na území
města Kojetín ze dne 11.12.2001
a
Obecně závazná vyhláška č. 10/2003
kterou se mění obecně závazná vyhláška
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 ze dne 16.12.2003

Čl. 12
Zrušovací ustanovení

Čl. 13

Zrušuje se Obecně závazná vyhláška č.
4/2001, kterou se stanoví systém
shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálního
odpadu, včetně systému nakládání se

Závěrečná ustanovení

Ing. Jiří Šírek v.r.
místostarosta

Tato obecně závazná vyhláška nabývá
účinnosti dne 5.10.2007

Ing. Mojmír Haupt v.r.
starosta města

1) § 4 písm. b) zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších
předpisů
2) Vyhláška MŽP č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy
odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a
tranzitu odpadů (Katalog odpadů), ve znění pozdějších předpisů.
3) Vyhláška MŽP č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady
4) § 4 písm. r) zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších
předpisů
5) Zákon ČNR č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, zákon 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů.

vyvěšeno: 19.9.2007
sňato:
4.10.2007

Příloha č. 1 k OZV č. 2/2007

Seznam odpadů, které lze ukládat na sběrný dvůr
Katalogové
č. odpadu
15 01 01
15 01 02
15 01 03
15 01 04
15 01 05
15 01 06
15 01 07
15 01 09
17 01 01
17 01 02
08 03 18
17 06 04
20 03 07
16 01 03
17 01 07

Kategorie
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O

Název odpadu
Papírové a lepenkové obaly
Plastové obaly
Dřevěné obaly
Kovové obaly
Kompozitní obaly
Směsné obaly
Skleněné obaly
Textilní obaly
Beton
Cihly
Odpadní tiskařský toner
Izolační materiály neuvedené pod č. 170601 a 170603
Objemný odpad
Pneumatiky
Směs nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických
výrobků neuvedený po č. 170106
17 03 02
O
Asfaltové směsi bez dehtu
17 04 01
O
Měď, bronz, mosaz
17 04 02
O
Hliník
17 04 03
O
Olovo
17 04 04
O
Zinek
17 04 05
O
Železo a/nebo ocel
17 04 06
O
Cín
17 04 11
O
Kabely neuved. Pod č. 17 04 10
20 01 01
O
Papír, lepenka
20 01 02
O
Sklo
20 01 10
O
Oděvy
20 01 11
O
Textilní materiály
20 01 36
O
Vyřazené elektrické a elektronické zařízení neobsahující
nebezpečné látky
20 01 38
O
Dřevo
20 01 39
O
Plasty
20 01 40
O
Kovy
20 02 01
O
Biologicky rozložitelný odpad
------------------------------------------------------------------------------------------------------------18 01 03
N
Odpady na jejichž sběr jsou kladeny zvláštní požadavky
15 01 10
O/N
Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly
těmito látkami znečištěné
15 02 02
N
Absorpční činidla, filtrační materiály (včetně olejových filtrů),
čistící tkaniny a ochranné oděvy znečištěné nebezpeč. Látkami
17 01 06
N
Směs nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keram.výrobků
obsahující nebezpečné látky
20 01 21
N
Zářivky a jiný odpad s obsahem rtuti
20 01 23
N
Vyřazená zařízení obsahující chlorfluoruhlovodíky (ledničky,

20 01 27
20 01 32
20 01 33
20 01 35

N
O/N
N
N

mrazničky
Barvy, tiskařské barvy, lepidla, pryskyřice
Jiná nepoužitelná léčiva
Baterie a akumulátory
Vyřazené elektrické a elektronické zařízení obsahující
nebezpečné látky (televizory apod)

Příloha č. 2 k OZV č. 2/2007

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.

ul. Dvořákova – Rumunská
ul. Dudíkova – parkoviště 1247
ul. Dudíkova – restaurace Morava
ul. Nová – SBD 1221-5
ul. Nová u kotelny
ul. Nová – Sv. Čecha 1204,5
ul. Tyršova – potraviny
ul. 6. května - u DPS
ul. Tyršova – tržiště
nám. Míru
Masarykovo nám. – novinový stánek
nám. E. Beneše – parkoviště
ul. St. Masara – parkoviště DPS
ul. Sladovní – parkoviště u sladovny
ul. Družstevní – potraviny
ul. J.Peštuky – parkoviště DPS
ul. J.Peštuky – parkoviště u čp. 1323
ul. Sladovní – parkoviště u č.p. 339-461
ul. Polni – trafo stanice u čp. 1299
ul. Sladovní – nad Jordánem
ul. Kuzníkova – u čp. 1248
ul. Stružní – mostek
Popůvky
Kovalovice
ul. Přerovská
Čsl. Legií u sportovního areálu
ul. Stružní - u hřbitova
ul. Blanská – parkoviště
ul. Vyškovská – stavebniny
ul. Sv. Čecha – park ZŠ
ul. Hanusíkova – u ZUŠ
Tržní nám. – benzina
ul. Rumunská – trafostanice
ul. Olomoucká
ul. Závodí – u mostu
ul. Padlých hrdinů – brána Cukrovaru
ul. Nádražní – aut. nádraží
Sběrný dvůr – Družstevní ul. 1364 (pouze v provozní době)

