Město Kojetín
Obecně závazná vyhláška č. 3/2012, o stanovení systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území
města Kojetína
Zastupitelstvo města Kojetína vydává dne
19.6.2012 usnesením č. Z 225/06-12, na
základě ustanovení § 17 odst. 2 a § 10a
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 ustanovením § 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.
Čl. 1
Úvodní ustanovení
Obecně závazná vyhláška (dále jen vyhláška)
stanovuje systém shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů1 vznikajících na území
města Kojetína, tj. na katastrálním území
Kojetín, Popůvky u Kojetína a Kovalovice u
Kojetína (dále jen „město“) včetně jejich
biologicky rozložitelné složky a systému
2
nakládání se stavebním odpadem .
Čl. 2
Základní pojmy
Pro účely vyhlášky se rozumí:
a) tříděným odpadem – samostatný sběr
využitelných složek komunálního odpadu,
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 apod.); objemným odpadem
nejsou vybrané výrobky, na které se
vztahuje povinnost zpětného odběru3
(např. ledničky, televizory, počítače,
pneumatiky apod.),
c) směsným
odpadem
–
zbytkový
komunální odpad po vytřídění složek
uvedených v Čl. 3 písm. a) - e) vyhlášky,
d) svozem
komunálního
odpadu
–
vyprázdnění sběrných nádob do sběrných
vozidel a odvoz shromažďovaného
komunálního
odpadu
nebo
odvoz
sběrných nádob a jejich vyprázdnění
k využití nebo odstranění oprávněnou
osobou4,
e) mobilním sběrem – takový způsob
sběru, kdy oprávněná osoba odebírá
tento druh odpadů od občanů, na předem
vyhlášených přechodných stanovištích,
přímo do sběrných a svozových
prostředků5; datum, čas a místa sběru se
předem oznamují způsobem v místě
obvyklým,
f) přechodným stanovištěm – místo
určené pro sběr komunálního odpadu,
který probíhá v rámci mobilního sběru,
g) 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 na adrese Družstevní č.p.
1364, 752 01 Kojetín.

1

§ 4 písm. b) zákona o odpadech
příloha č. 1 vyhlášky 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.
2

3

§ 38 zákona o odpadech
§ 4 písm. y) zákona o odpadech
5
§ 3 vyhlášky MŽP č. 383/2001 Sb., o podrobnostech
nakládání s odpady
4
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Čl. 3
Třídění komunálního odpadu
Komunální odpad se třídí na složky:
a) tříděný odpad, kterým je papír,
nápojové kartony, sklo, plasty, kovy,
b) objemný odpad,
6
c) biologicky rozložitelný odpad ,
d) nebezpečné
složky
komunálního
7
odpadu ,
e) směsný odpad.
Čl. 4
Tříděný odpad
(1) Tříděný odpad je shromažďován8
a) veřejnou sběrnou sítí - do sběrných
nádob velikosti 1100 l a 240 l, které
jsou označeny příslušnými nápisy a
zcela
nebo
částečně
barevně
odlišeny:
1. papír – barva modrá,
2. sklo barevné – barva zelená,
3. sklo čiré – barva bílá, při
společném sběru s barevným –
barva zelená,
4. plasty – barva žlutá,
5. nápojové kartony – barva
červená, černá, při společném
sběru s plasty – barva žlutá,
b) ostatními způsoby sběru - na sběrném
dvoře v rozsahu přílohy č. 1 vyhlášky,
c) v místě pro ukládání odpadů - sběrny
a výkupny odpadů na území města,
pokud je v nich realizován sběr9 nebo
výkup10 uvedených složek odpadů od
fyzických osob města Kojetína,
d) v místě
pro
odkládání
složek
komunálního odpadu - ve školách.
(2) Sběrné nádoby na tříděný odpad jsou
umístěny na stanovištích uvedených v příloze
č. 2 vyhlášky.
Čl. 5
Objemný odpad
Sběr, svoz a shromažďování objemného
odpadu je zajišťován:

a) na sběrném dvoře v rozsahu přílohy
č. 1 vyhlášky,
b) v místních částech Kojetín II-Popůvky
a Kojetín III-Kovalovice mobilním
sběrem na přechodných stanovištích.
Čl. 6
Biologicky rozložitelný odpad
Sběr
a
shromažďování
biologicky
rozložitelného odpadu je zajišťováno na
sběrném dvoře v rozsahu přílohy č. 1
vyhlášky.
Čl. 7
Nebezpečné složky komunálního odpadu
Sběr
a
svoz
nebezpečných
složek
komunálního odpadu je zajišťován:
a) na sběrném dvoře v rozsahu přílohy
č. 1 vyhlášky,
b) 2x ročně mobilním sběrem na
přechodných stanovištích,
c) v lékárnách na území města (sběr
nevyužitých léků).
Čl. 8
Směsný odpad
(1) Směsný odpad se shromažďuje do
sběrných nádob:
a) typizované sběrné nádoby – popelnice
110 l a 240 l a kontejnery 1100 l,
určené ke shromažďování směsného
odpadu,
b) odpadkové koše – které jsou umístěny
na veřejných prostranstvích v obci,
sloužící pro odkládání drobného
směsného komunálního odpadu.
(2) Ke shromažďování směsného odpadu je
každý povinen:
a) zajistit si sběrné nádoby stanoveného
typu v dostatečném počtu a objemu,
b) plnit sběrné nádoby tak, aby je bylo
možno uzavřít a odpad z nich při
manipulaci nevypadával,
c) sběrnou nádobu v den svozu (viz
příloha č. 3 vyhlášky) umístit k
pozemní
komunikaci
přístupné
svozovému vozidlu.

6

§ 33a písm. a) zákona o odpadech
§ 17 odst. 3 zákona o odpadech
8
§ 4 písm. g) zákona o odpadech
9
§ 4 písm. m) zákona o odpadech
10
§ 4 písm. n) zákona o odpadech
7
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Čl. 9
Stavební odpad

Čl. 10
Zrušovací ustanovení

(1) Stavební odpad je stavební a demoliční
odpad. Stavební odpad není odpadem
komunálním.

Zrušuje se Obecně závazná vyhláška č.
1/2011
kterou
se
stanoví
systém
shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálního
odpadu, včetně systému nakládání se
stavebním odpadem na území města
Kojetína ze dne 21.6.2011.

(2) Stavební odpad lze použít, předat či
zlikvidovat zákonem stanoveným způsobem.
(3) Odložení stavebního odpadu je možné za
úplatu i na sběrném dvoře, v rozsahu přílohy
č. 1 vyhlášky.

Čl. 11
Závěrečná ustanovení
Tato obecně závazná vyhláška nabývá
účinnosti dne 6.7.2012.

Ing. Jiří Šírek v.r.
starosta

Ing. Ilona Kapounová v.r.
místostarostka

Vyvěšeno na úřední desce obecního úřadu dne:21.6.2012
Sejmuto z úřední desky obecního úřadu dne:
9.7.2012
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Příloha č. 1 k OZV č. 3/2012
Seznam odpadů, které lze ukládat na sběrný dvůr
Katalogo
vé 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

Kategori
e
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O

17 03 02
17 04 01
17 04 02
17 04 03
17 04 04
17 04 05
17 04 06
17 04 11
20 01 01
20 01 02
20 01 10
20 01 11
20 01 36
20 01 38
20 01 39
20 01 40
20 02 01
18 01 03
15 01 10

O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
N
O/N

15 02 02

N

17 01 06

N

20 01 21
20 01 23
20 01 27
20 01 32
20 01 33
20 01 35

N
N
N
O/N
N
N

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
Asfaltové směsi bez dehtu
Měď, bronz, mosaz
Hliník
Olovo
Zinek
Železo a/nebo ocel
Cín
Kabely neuved. Pod č. 17 04 10
Papír, lepenka
Sklo
Oděvy
Textilní materiály
Vyřazené elektrické a elektronické zařízení neobsahující nebezpečné látky
Dřevo
Plasty
Kovy
Biologicky rozložitelný odpad
Odpady na jejichž sběr jsou kladeny zvláštní požadavky
Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami
znečištěné
Absorpční činidla, filtrační materiály (včetně olejových filtrů), čistící tkaniny
a ochranné oděvy znečištěné nebezpečnými látkami
Směs nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků
obsahující nebezpečné látky
Zářivky a jiný odpad s obsahem rtuti
Vyřazená zařízení obsahující chlorfluoruhlovodíky (ledničky, mrazničky)
Barvy, tiskařské barvy, lepidla, pryskyřice
Jiná nepoužitelná léčiva
Baterie a akumulátory
Vyřazené elektrické a elektronické zařízení obsahující nebezpečné látky
(televizory apod.)
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Příloha č. 2 k OZV č. 3/2012
Seznam stanovišť sběru tříděného odpadu
1. 6. května - u DPS
2. Blanská - parkoviště
3. Družstevní - u potravin
4. Družstevní - sběrný dvůr
5. Družstevní - u sběrného dvora
6. Dudíkova - parkoviště u č.p. 1247
7. Dudíkova - restaurace Morava
8. Dvořákova - Rumunská - křižovatka
9. Hanusíkova - poliklinika
10. Hanusíkova - u ZUŠ
11. Jana Peštuky - parkoviště DPS
12. Jana Peštuky - parkoviště u č.p. 1323
13. Kovalovice - u obchodu
14. Kuzníkova - u č.p. 1248
15. Masarykovo náměstí - u č.p. 35
16. Masarykovo náměstí - u zastávky
17. Nádražní - Kroměřížská - křižovatka
18. náměstí Dr.E.Beneše - parkoviště
19. náměstí Míru - Tyršova - křižovatka
20. Nová - Svatopluka Čecha - u č.p. 1211
21. Nová - u č.p. 1223
22. Nová - u kotelny
23. Olomoucká - u č.p. 356
24. Olomoucká - u supermarketu
25. Padlých hrdinů - u zadní brány FVE
26. Palackého - u č.p. 373
27. Podvalí - u č.p. 883
28. Polní - u č.p. 1299
29. Popůvky - křižovatka u KD
30. Přerovská - u č.p. 235
31. Rumunská - Čsl.legií - křižovatka
32. Sladovní - parkoviště u č.p. 339 a 461
33. Sladovní - parkoviště u č.p. 1309
34. Sladovní - za Jordánem
35. Stan. Masara - parkoviště u DPS
36. Stružní - u hřbitova
37. Stružní - u mostu
38. Svatopluka Čecha - park u ZŠ
39. Tyršova - sídliště u č.p. 1227
40. Tyršova - u tržiště
41. Vyškovská - Sladovní - křižovatka
42. Závodí - u mostu
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Příloha č. 3 k OZV č. 3/2012
Harmonogram svozu směsného odpadu

den
svozu

pondělí

místo svozu (ulice, náměstí, místní část)

Křenovská, Vyškovská, Hanusíkova, Tyršova, Havlíčkova, Kuzníkova, Nádražní (mezi
Kuzníkovou a nádražím), náměstí Republiky, 6. května

úterý

Padlých hrdinů, Kovalovice, Popůvky

středa

Růžová, Svatopluka Čecha, Palackého, Pořadí, Přerovská, Závodí, Zahradní, Podvalí
(rozdvojení u Přerovské), Mlýnská, Stružní, Polní (mezi Sladovní a Jana Peštuky),
Sladovní (mezi Vyškovskou a Družstevní), Tvorovská, Stan. Masara, Bří Šmejdovců,
náměstí Svobody, Masarykovo náměstí, nám. Dr.E.Beneše, Komenského náměstí,
náměstí Míru, Tržní náměstí

čtvrtek

Kroměřížská, Blanská, Ztracená, Podvalí, Olomoucká, Sladovní (mezi Polní a
Olomouckou), Polní (mezi Sladovní a Olomouckou), Sadová, Husova, Příční,
Nádražní (mezi Kuzníkovou a Kroměřížskou)

pátek

Dudíkova, Chytilova, Dvořákova, Čsl. legií, Jiráskova, Marie Gardavské, Rumunská
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