Seznam lokalit a dalších informací souvisejících se
stanoveným systémem shromažďování, sběru, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání
se stavebním odpadem na území města Kolín
Odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území
města Kolína
Způsob užití odpadových nádob:
Odpadové nádoby o objemu 110 l, 240 l a 1 100 l jsou určeny ke shromažďování
komunálního odpadu vzniklého v domácnostech fyzických osob, které jsou jejich vlastníky
nebo je mají pronajaty od oprávněné osoby. Tyto odpadové nádoby jsou vyprazdňovány
v rámci pravidelných svozů komunálního odpadu zajišťovaného oprávněnou osobou.
Do těchto odpadových nádob nesmí být ukládán stavební odpad a tyto druhy komunálního
odpadu:
-

kameny,
zemina,
papír,
plasty, včetně PET lahví,
sklo – bílé a barevné,
nápojové kartony,
kovy,
biologické odpady rostlinného původu,
tekutiny případně ztekutitelné odpady,
objemný odpad z domácností,
rozměrnější předměty měnící svůj tvar (kartony, dráty, pružiny apod.),
nebezpečné složky komunálního odpadu,
žhavý popel,
vyřazené léky,
jedlý olej a tuky.

Sběrné dvory:
- ulice Jateční, Kolín III (mezi ulicemi Roháčova a Prokopa Velikého)
- ulice Mnichovická, Kolín V (mezi ulicemi Mnichovická a Tovární)
- ulice Sadová, Kolín V (u křižovatky ulic Sadová a Kpt. Jaroše)
- ulice Na Svobodném, Kolín VI (u křižovatky ulic Na Svobodném a Radovesnická)
- ulice Školní, Kolín-Sendražice (na konci ulice)
- ulice K Louži, Zibohlavy (u křižovatky ulic K Louži a Ke Kovárně)

Druhy komunálních odpadů a dalších odpadů pocházejících z domácností odložitelných
v zařízeních pro ukládání komunálního odpadu:
Zařízení pro ukládání komunálních odpadů jsou vybavená velkoobjemovými kontejnery,
speciálními nádobami pro tříděný odpad a oddělenými nádobami pro nebezpečné složky
komunálních odpadů. Fyzickým osobám je po prokázání připojení k systému nakládání
s komunálním odpadem stanovenému městem Kolín na jeho území umožněno bezplatně
odložit:
-

objemný odpad z domácností,
biologické odpady rostlinného původu (tj. odpady ze zahrad – posekaná tráva, seno,
listí, křoviny, spadané ovoce, odpady ze zeleniny, kůra, dřevo, kuchyňské odpady
rostlinného původu),
stavební odpad, kameny a zeminu, štěrk, písek, cement, betonové úlomky, úlomky
cihel, střešních tašek a podobných odpadů v max. množství 0,5 m3,
elektrozařízení jako ledničky, sporáky, televizory a další elektrospotřebiče
z domácnosti,
rozměrnější předměty měnící svůj tvar,
složky tříděného komunálního odpadu,
kovový odpad,
prázdné obaly od laků, barev, lepidel a ředidel včetně zbytků těchto látek,
jedlý olej a tuky,
zaolejované předměty a olejové filtry,
obaly od postřiků a hnojiv všeho druhu,
baterie a autobaterie,
zářivky, rtuťové výbojky a přístroje obsahující rtuť,
pneumatiky.
Základní pojmy

1) Odpad je každá movitá věc, které se osoba zbavuje nebo má úmysl nebo povinnost
se jí zbavit.
2) Komunálním odpadem je veškerý odpad vznikající na území obce při činnosti
fyzických osob, který je uveden jako komunální odpad v Katalogu odpadů, s výjimkou
odpadů vznikajících u právnických osob nebo fyzických osob oprávněných
k podnikání.
3) Nebezpečným odpadem je odpad vykazující jednu nebo více nebezpečných
vlastností uvedených v příloze přímo použitelného předpisu Evropské unie o
nebezpečných vlastnostech odpadů.
4) Nakládáním s odpady je obchodování s odpady, shromažďování, sběr, výkup,
přeprava, doprava, skladování, úprava, využití a odstranění odpadů.
5) Původcem odpadů je právnická osoba nebo fyzická osoba oprávněná k podnikání, při
jejichž činnosti vznikají odpady, nebo právnická osoba nebo fyzická osoba oprávněná
k podnikání, které provádějí úpravu odpadů nebo jiné činnosti, jejichž výsledkem je
změna povahy nebo složení odpadů. Město se stává původcem komunálního odpadu
v okamžiku, kdy nepodnikající fyzická osoba odpad odloží na místě k tomu určeném.
Město se současně stane vlastníkem tohoto odpadu.
6) Fyzická osoba je občan, který má trvalé bydliště na území města Kolína nebo se zde
trvale či přechodně zdržuje.

7) Zařízení (tzv. sběrná místa) pro ukládání komunálního odpadu a stavebního odpadu
jsou zabezpečená místa zřízená oprávněnou osobou se souhlasem města Kolín,
která jsou určena výhradně pro ukládání určených druhů odpadu fyzickými osobami
(např. objemného odpadu z domácností, nebezpečných složek komunálního odpadu,
vytříděných složek komunálního odpadu, biologicky rozložitelného komunálního
odpadu apod.). Typy a druhy odpadu, který zde lze ukládat, jsou uvedeny v příloze
této obecně závazné vyhlášky.
8) Oprávněnou osobou je osoba, která je oprávněna k nakládání s odpady podle zákona
č. 185/2001 Sb., o odpadech, jejímž prostřednictvím zajišťuje město Kolín na svém
území nakládání s komunálním odpadem.
9) Objemný odpad je složka komunálního odpadu, která pro velké rozměry nemůže být
odkládána do sběrných nádob na směsný komunální odpad.
10) Biologickým odpadem rostlinného původu se rozumí biologicky rozložitelný
komunální odpad, který neobsahuje, ani nepřišel do kontaktu s biologickým odpadem
živočišného původu nebo s vedlejšími produkty živočišného původu.
11) Stavební odpad je odpad vzniklý na území města při stavební činnosti fyzických
osob.
12) Sběrná nádoba je typizovaná nádoba určená k odložení složek odpadu (tzv.
popelnice, kontejner nebo velkoobjemový kontejner), který je ve vlastnictví fyzické
osoby či oprávněné osoby.
13) Odpadovými nádobami se rozumí nádoby pro ukládání komunálního odpadu.
14) Dostatečným počtem odpadových nádob se rozumí množství odpadových nádob
s takovým celkovým obsahem a četností svozu, které umožní jejich uživateli
bezproblémové odložení jím vytvořeného komunálního odpadu.
Nakládání s komunálním odpadem
1) Nakládání s komunálním odpadem
prostřednictvím oprávněné osoby.

zajišťuje

na

svém

území

město

Kolín

2) Prostřednictvím této oprávněné osoby dále město Kolín umožňuje fyzickým osobám
ukládat vytříděné složky komunálního odpadu do nádob určených k tomuto účelu,
které jsou umístěny ve vybraných lokalitách ve městě nebo v zařízení pro ukládání
komunálního odpadu.
3) Pro nakládání s komunálním odpadem, tj. jeho shromažďování a třídění, jsou
občanům k dispozici zvláštní sběrné nádoby, které jsou umístěné na území města
Kolína. Sběrné nádoby mohou využívat fyzické osoby pro odkládání jimi
produkovaného odpadu a dále pouze původci, kteří uzavřeli písemnou smlouvu
s městem Kolín. Do zvláštních sběrných nádob je zakázáno ukládat jiné složky
komunálních odpadů, než pro které jsou určeny.
Zvláštní sběrné nádoby jsou barevně odlišeny a označeny příslušnými nápisy:
a) papír, barva modrá,
b) plasty, barva žlutá,

c)
d)
e)
f)
g)
h)

sklo, barva zelená pro sklo barevné, bílá pro sklo čiré,
nápojové kartony, barva oranžová,
biologické odpady rostlinného původu, barva hnědá,
kovy, barva šedivá,
jedlý olej a tuky, tmavě zelená,
drobný elektro odpad, barva červená.

4) Vytříděné složky komunálního odpadu lze také odevzdávat ve sběrných dvorech
uvedených v tomto seznamu.
5) Směsný komunální odpad
Pro shromažďování směsného komunálního odpadu slouží typizované sběrné
nádoby o objemu 120, 240 a 1 100 litrů určené pro příslušný objekt.
Odpadkové koše, které jsou umístěné na veřejných prostranstvích města Kolína,
slouží pouze pro odkládání malého množství směsného komunálního odpadu
vzniklého u fyzických osob mimo jejich domácnost. Nelze je používat k odkládání
odpadů vyprodukovaných v domácnostech a z činnosti fyzických a právnických osob
oprávněných k podnikání.
6) Objemný odpad
Objemný odpad je takový odpad, který se od běžného komunálního odpadu odlišuje
některými svými vlastnostmi. Jedná se o odpad, který vzhledem k jeho rozměrům,
případně hmotnosti, nelze ukládat do normalizovaných sběrných nádob, používaných
při periodickém svozu (např. matrace, nábytek, dřevo, koberce apod.). Nepatří sem
vysloužilá elektrozařízení, na něž se vztahuje zpětný odběr použitých výrobků (např.
lednice, sporáky, pračky apod.). Objemný odpad je umožněno občanům města
Kolína ukládat v zařízeních specifikovaných v příloze této obecně závazné vyhlášky a
zároveň je sběr a svoz objemného odpadu zajišťován pravidelně 1x měsíčně jeho
odebíráním na předem vyhlášených přechodných stanovištích přímo do zvláštních
sběrných nádob k tomuto účelu určených. Informace o sběru jsou zveřejňovány na
webových stránkách svozové společnosti.
7) Biologicky rozložitelný odpad rostlinného původu
Biologicky rozložitelný odpad je svážen jednou za 21 dní v období od 01.04. do
30.10. dle svozového harmonogramu, který může být upravován s ohledem na
klimatické podmínky a množství vyprodukovaných biologicky rozložitelných odpadů.
Celoročně mohou občané města Kolína biologicky rozložitelný odpad odevzdávat
v zařízeních specifikovaných v příloze této obecně závazné vyhlášky.
Ke shromažďování odpadu slouží typizované sběrné nádoby o objemu 240 l pro
rodinné domy. Biologickými odpady rostlinného původu se rozumí například odpad
ze zahrad – posekaná tráva, seno, listí, křoviny, spadané ovoce, odpady ze zeleniny,
kůra, dřevo, kuchyňské odpady rostlinného původu.
8) Stavební odpad
Stavební odpad vzniklý na území města Kolína při stavební činnosti fyzických osob
lze využít, předat či odstranit pouze zákonem stanoveným způsobem. Jedná se
především o výkopovou zeminu, kamení, štěrk, písek, cement, betonové úlomky,
úlomky cihel, střešních tašek a podobných odpadů. Dále pak nebezpečný odpad
obsahující azbestová vlákna (azbest, eternit).
Pro odložení stavebního odpadu ze stavební činnosti občanů je možné využít
velkoobjemových kontejnerů, které lze na vlastní náklady objednat u svozové
společnosti. Tímto se nevylučuje možnost odvozu tohoto odpadu na místo recyklace
nebo uložení na řízenou skládku vlastními prostředky, popřípadě zajištění likvidace
jinou oprávněnou osobou. V případě, že se jedná o celkové množství tohoto odpadu

do 0,5 m3, je možné tento odpad uložit v zařízeních specifikovaných v příloze této
obecně závazné vyhlášky.
9) Nebezpečné složky komunálního odpadu
Nebezpečné složky tříditelné z komunálního odpadu jsou výrobky a materiály
používané v domácnostech, které mají jednu nebo více nebezpečných vlastností a
které lze z komunálního odpadu vytřídit (např. baterie, obaly od laků, barev a ředidel,
zářivky, přístroje obsahující rtuť, obaly od různých postřiků, nevyužité léky a léčivo
s prošlou dobou expirace, apod.).
Sběr a svoz nebezpečných složek komunálního odpadu je zajišťován jejich
odebíráním v zařízeních do zvláštních sběrných nádob k tomuto sběru určených.
Místa určená pro odkládání nebezpečného odpadu a zpětný odběr výrobků jsou:
a) sběrná místa a místa zpětného odběru,
b) lékárny, v nichž je zajištěn sběr léků 1.
Obecné
1) Fyzická osoba dále:
a) musí zajistit pro svou potřebu dostatečný počet odpadových nádob,
b) bude používat pro ukládání komunálního odpadu jen odpadové nádoby ve svém
pronájmu nebo vlastnictví s výjimkou zařízení pro ukládání komunálního odpadu
specifikovaných v příloze této obecně závazné vyhlášky,
c) musí odkládat do jednotlivých typů odpadových nádob (včetně nádob na tříděný
odpad) jen ty druhy a složky komunálního odpadu, pro který jsou určeny,
d) pro ukládání objemného odpadu z domácností a složek, které lze vytřídit
z komunálního odpadu, bude využívat zařízení pro ukládání komunálního
odpadu,
e) nebude odkládat komunální odpad mimo odpadové nádoby,
f) musí vytřídit veškeré nebezpečné složky komunálního odpadu a uložit je
v zařízeních pro ukládání komunálního odpadu,
g) nebude používat odpadové nádoby k jinému účelu než k ukládání komunálního
odpadu,
h) bude plnit odpadové nádoby pouze tak, aby bylo možné jejich kryty uzavřít, a
odpad v odpadových nádobách nesmí zhutňovat a zapalovat,
i) umístí stanoviště odpadových nádob tak, aby ve dnech a časech svozu byl
zajištěn bezpečný příjezd vozidla k jejich vyprázdnění, případně aby přemístění
nádob na místo nakládky bylo pro pracovníky oprávněné osoby snadné.
Stanoviště sběrných nádob je místo, kde jsou sběrné nádoby trvale nebo
přechodně umístěny za účelem dalšího nakládání se směsným komunálním
odpadem oprávněnou osobou. Stanoviště sběrných nádob jsou individuální nebo
společná pro více uživatelů,
j) zajistí v případě nepřístupnosti stanoviště odpadových nádob jejich včasné
přemístění (max. však 24 hodin před časem svozu) na přístupné místo a včasné
odklizení (nejdéle do 12 hodin po provedení svozu) na místo původní.
Příloha č. 1: Pasportizace separačních nádob

zák. č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších
předpisů
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