
o stanovení obecního systému odpadového hospodářství

Zastupitelstvo obce osová Bítýška se na §Vér. zasedání dne 3,11 2021 usnesením č 8/2021

usne;|o Vydat na základě § 59 odst, 4 zákona č 541t2a2o sb., o odpadech (dále jen'zákon

oodpade;h"),aVsouladus§lOpísm,d) a § 84 odst,2 písm h) zákona č, 12812000 Sb,
o ob;ích (obecní zřizení), Ve zhěni pozdějších předpisů, tuto obecně žáVaznou Vyhlášku (dále
jen,Vyhláška'):

čt. r
úvodní ustanoveni

1) Tato Vyhláška stanovuje obecni systém odpadového hospodárství na úzémí obce

osoVá Bítýška

2) Každý je povinen odpad nebo movitou Věc Keré předává do obecního systému,' 
ooxráoainá mí§ta určená obcí V souladu s povinnostmi stanovenými pro daný druh,

kategorii nebo materiá| odpadu nebo movitých Věci zákonem o odpadech a touto

Vyhláškou1

3) V okamžiku, kdy osoba zapojená do obecního systému odloží movitou Věc nebo

odpad,
s Výjimkou Výrobkú s Ukončenou životností, na mistě obcí k tomuto účelu určeném,

stáVá se obec V|astníkem této mov]té Věci nebo odpadu2

4) stanoviště sběrných nádob je místo, kde jsou sběrné nádoby trvale nebo přechodně

Umístěny za účelem dalšího nakládáníse směsným komunálním odpadem stanoviště

sběrných nádob jsou individuálni nebo společná pro Více uživatelu,
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obecně závazná vyhláška obce osová Bitýška ě,2l2o21,

a) Biologické odpady,
b) Papír,
c) Plasty včetně PET lahví a nápojové kaftony,
d) sklo,
e) Kavy,
f) Nebezpečné odpady,
g) objenný odpad,
h) Jedlé oleje a tuky,
i) TeXtiI
j) směsný komunální odpad

1 § 61 zákona o odpadech

'§ 60 zákona o odpadech

čl, 2
oddělené soustřed'ováni komunálniho odpadu

1) osoby předávajicí komunální odpad na rnísta uróená obcí jsou povinny odděleně

soustřed'oVat následujíci složky:



2) směsným komunálním odpadem se lozumí zby|ý komL]nální odpad po siánovenérn

vytřídění podle odstavce 1 písr., a), b) c), d), e),0, s), h), D,

3) dbjemný'odpad je takový odpad, který Vzhledem ke svým rozměrům nemůže být umistěn

do sběrných nádob (rapř. koberce, matrace, nábrtekJ

č1.3
soustřed'ování papíru, plastů, skla, kovů, biologického odpadu, jedlých olejů a tuků,

textilu

1) Papír, plasty, sklo kovy, biologické odpady, Jedlé oleje a tuky, textil se soustřed'ují do

zvláštních sběrných nádob, kteD'rnij§ou sběrné nádoby a kontejnery,

2) Zvláštní sběrné nádoby jsou umístěny na těchto stanovištích:

Sběrné nádoby na papíl jsou umístěny pod obecním úřadem, pod základní školau, za

prodqnau CoaP, v osadě osová, u fotbalového a tenisového areáIu,

sběrné nádoby na sklo jsou umístěny pod obecním úřadem, pad zákJadní školau, za

prodejnou CooP, v osadě osová.
Sběrné nádoby na plast jsau umístěny pad obecním úřadem, pod základní školau, za

prodejnou CooP, v osadě osová, u fotbalavéha a tenisového areálu,

sběrná nádoba na jedlé o]eje a tuky je umísténa pod základní školou,

sběrná nádoba na texťil je umístěna pod obecním úřadem,

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

a) Biolo(\ické odpady - balýa hnědá
b) Papi - baNa modrá
c) Plasty, PET lahve - baNa ž]utá
d) Sklo čiré - baNa bílá
e) sklo barevné - baíva zelená
fj Jedté oleje a tuky - baNa hnědá, uzamykatelná nádoba s atvorem na láhev

s paužitým olejem.
g) Textil- barÝa bílá s označením textil.

4) Do zvláštních sběrných nádob je zakázáno Ukládat jiné složky komunálních odpadů, než

pro které jsoU určeny.

5) ZVláštnísběrné nádobyje povinnost plnittak, aby je byio možno uzavřít,a odpad z nich při-' 
Áanipulaci nevypadáváÍ Potud to umožňuje povaha odpadu, je nutno objem odpadu před

jeho odložením do sběrné nádoby minimalizovat,

č1.4
SVoz nebezpečných složék komunálního odpadu

]) svoz nebezpečných složek komunálního odpadu je zajištěn dVakrát ročně jejich
' oo"oir;ni. na ýedem Vyhlášených přechodných stanovištích přímo do zvláštnich

"oo.g"h 
naaol'rtomuto sběru určených, lníormace o svozu jsou zveřejňovány na

stránkách obce, facebooku a vyhlášeny rozhlasem.

2) Soustřed'ování nebežpečných složek komunálního odpadu podléhá požadavkůrn

stanoveným V čl, 3 odst, 4 a 5,



č1.5
svoz obiemného odpadu

1) svoz objemného odpadu je zajišťován dvakrát ročně jeho odebiránim na předem
Vyhjášených přechodných stanovištich přímo dozvláštních sběrných nádob k tomuto úóelu
Určených. lnformace o svozu jsou zveřejňovány stlánkách obce, facebooku a Vyhlášeny
rozhlasem,

2) sou§třed'ování objemného odpadu podléhá požadavkům stanoveným v č. 3 odst 4 a 5

1) směsný kornunání odpad se odk]ádá do sběrných nádob, Pro účely této Vyhlášky se
sběrnými nádobami rozumějí:
a) popelnice
b) igelitové prtle
c) velkoobjemový kontejner u hřbitova
d) odpadkové koše, ]<teré Jsou umístěny na veřejných prastranstvích v obci, slaužící pro
odkládání d robnéh o smě snéha kom un á]n ího odpadu.

2) soustřed'ováni směsného kornunáního odpadu podléhá požadaVkůrn stanoveným
v čl,3 odst 4 a 5,

cl. 6
soustřeďování směsného komunálního odpadu

ě1.7
závěrečná ustanovení

1) Nabytim úóinnosti této Vyhlášky se zrušuje obecně záVazná vyhláška obce
č.1l2o2o o stanovení svstému shromažd'ování. sběru , přepravv, třídění, Wužívání a
odstraňování komunálnich odpadů a nakládání se stavebním odpadem na územi obce
osová BitÝška ze dne 30,6,2020

2) Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1,1,2022
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