Obecně závazná vyhláška Města Kolína č. 5/2019

o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území
města Kolín
Zastupitelstvo města Kolína se na svém zasedání dne 11.11.2019 usnesením
č. 469/8/ZM/2019 usneslo vydat na základě § 17 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 § 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“) stanovuje systém shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících v
území města Kolína, včetně nakládání se stavebním odpadem¹.
2) Tato obecně závazná vyhláška v souladu s ust. § 17 odst. 3) zákona č. 185/2001 Sb., o
odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, též určuje
místa, kam se odkládá komunální odpad.
Čl. 2
Základní pojmy pro účely této obecně závazné vyhlášky
1) Objemným odpadem - komunální odpad, k jehož shromažďování nelze z důvodu jeho
rozměrů, materiálu nebo jeho vlastností (např. nábytek, koberce atd.) použít běžné
sběrné nádoby,
2) Zbytkovým odpadem - komunální odpad, který zbude po vytřídění komunálního odpadu
na složky uvedené v ust. Čl. 3 této vyhlášky,
3) Pověřenou osobou - oprávněná osoba podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o
změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, se kterou obec uzavřela
smlouvu na sběr, přepravu, využití a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na
území obce,
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4) Sběrnou nádobu - typizovaná nádoba z kovu či plastu nebo plastový pytel označený
logem pověřené osoby, splňující technické parametry s vnitřním objemem od 60 do 1100
litrů, určená k odkládání jednotlivých složek komunálního odpadu a zbytkového odpadu,
v níž jsou komunální odpady skladovány do doby sběru a svozu komunálních odpadů.
Čl. 3
Třídění komunálního odpadu
1) Fyzické osoby jsou povinny komunální odpady vznikající na území města třídit na
následující složky:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)

papír,
plasty - PET lahve,
sklo,
nápojové kartony,
kovy,
biologicky rozložitelný odpad,
objemný odpad,
nebezpečný odpad,
jedlé oleje a tuky,
směsný komunální odpad.

2) Směsným komunálním odpadem se rozumí zbylý komunální odpad po stanoveném
vytřídění podle odstavce 1 písm. a), b), c), d), e), f), g), h) a i).
Čl. 4
Shromažďování tříděného odpadu
1) Tříděný odpad je shromažďován do zvláštních sběrných nádob, kterými jsou kontejnery o
objemu 1100 l a podzemní kontejnery.
2) Zvláštní sběrné nádoby jsou umístěny dle vydaného seznamu lokalit, který je zveřejněn
na webových stránkách města a to včetně dalších informací souvisejících se stanoveným
systémem shromažďování, sběru, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a
nakládání se stavebním odpadem na území města Kolín této OZV (dále jen „seznam“).
3) Zvláštní sběrné nádoby jsou barevně odlišeny a označeny příslušnými nápisy:
papír - sběrné nádoby MODRÉ barvy,
plasty PET lahve - sběrné nádoby ŽLUTÉ barvy,
sklo - sběrné nádoby ZELENÉ barvy,
nápojové kartony – sběrná nádoba ORANŽOVÉ barvy
kovy - typizované plastové - sběrné nádoby ČERNÉ barvy,
biologicky rozložitelný odpad – na sběrných místech a v termínech stanovených
v seznamu,
g) objemný odpad - na sběrných místech a v termínech stanovených v seznamu,
h) nebezpečný odpad - na sběrných místech a v termínech stanovených v seznamu,
i) jedlé oleje a tuky – na sběrných místech a v termínech stanovených v seznamu,
j) směsný odpad - typizované sběrné nádoby o objemu 60 l až 1100 l nebo
typizované plastové pytle o objemu 110 l označené logem pověřené osoby.

a)
b)
c)
d)
e)
f)

4) Do zvláštních sběrných nádob je zakázáno ukládat jiné složky komunálních odpadů, než
pro které jsou určeny.
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5) Tříděný odpad lze také odevzdávat ve sběrných dvorech dle seznamu uvedeném na
webových stránkách města.
6) Městský úřad informuje o umístění sběrných nádob určených k odkládání jednotlivých
složek komunálního odpadu a o organizačně technických opatřeních souvisejících s
jejich sběrem a svozem způsobem v městě obvyklým, přičemž informace o umístění
sběrných nádob je uvedena na webových stránkách města.
7) Tříděný odpad je rovněž shromažďován do zvláštní sběrné nádoby barevně odlišené:
a) plast - sběrné nádoby ŽLUTÉ barvy o kapacitě 240 l,
b) biologicky rozložitelný odpad – sběrné nádoby HNĚDÉ barvy.
Čl. 5
Sběr a svoz nebezpečných složek komunálního odpadu
1) Sběr a svoz nebezpečných složek komunálního odpadu je trvale zajišťován ve sběrných
dvorech specifikovaných v seznamu na webu města.
2) Shromažďování nebezpečných složek komunálního odpadu podléhá požadavkům
stanoveným v Čl. 4 odst. 4.
Čl. 6
Sběr a svoz objemného odpadu
1) Objemný odpad je takový odpad, který vzhledem ke svým rozměrům nemůže být
umístěn do sběrných nádob.
2) Sběr a svoz objemného odpadu je trvale zajišťován ve sběrných dvorech specifikovaných
v seznamu na webu města.
3) Shromažďování objemného odpadu podléhá požadavkům stanoveným v Čl. 4 odst. 4.
Čl. 7
Shromažďování směsného komunálního odpadu
1) Směsný komunální odpad se shromažďuje do sběrných nádob. Pro účely této vyhlášky
se sběrnými nádobami rozumějí:
a)
b)
c)
d)

popelnice (typizované sběrné nádoby o objemu 120, 240 a 1100 l),
igelitové pytle,
velkoobjemové kontejnery (dle aktuální informace na webových stránkách města),
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 dalšího nakládání se směsným komunálním odpadem oprávněnou
osobou.
3) Na území obce jsou rozmístěny na veřejných prostranstvích odpadkové koše, které jsou
určeny pro odkládání drobného zbytkového odpadu.
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4) Fyzické osoby zajistí, aby v den sběru (svozu) zbytkového odpadu nejpozději do 6 hod.
byly sběrné nádoby, popř. typizované igelitové pytle, zpřístupněny pro obsluhu
provádějící sběr (svoz) komunálního odpadu.
5) Sběrné nádoby a místa určená k odkládání komunálních odpadů se užívají těmito
způsoby:
a) sběrné nádoby se užívají pouze k účelu, k němuž jsou určeny, a pouze k
odkládání odpadu, pro něž jsou určeny,
b) do sběrných nádob je zakázáno ukládat:
− stavební odpad a jiný podobný odpad,
− horký popel a takový materiál, který by mohl způsobit vznícení nebo
samovznícení odpadu,
− tekutiny
c) do sběrných nádob určených k odkládání zbytkového odpadu je kromě
materiálu uvedeného pod písm. b) dále zakázáno ukládat:
− nebezpečný odpad,
− objemný odpad, pružiny nebo jiný odpad měnící svůj tvar (zejména větve),
d) zbytkový odpad se ukládá do sběrných nádob tak, aby je bylo možno řádně
uzavřít a odpad z nich při manipulaci s nimi nevypadával,
e) odpad ve sběrných nádobách je zakázáno udupávat, zhutňovat či jiným
způsobem redukovat objem.
6) Zakazuje se ukládat do odpadkových košů rozmístěných na veřejných prostranstvích
komunální odpad vznikající v domácnosti.
Čl. 8
Nakládání se stavebním odpadem
1) Stavebním odpadem se rozumí stavební a demoliční odpad. Stavební odpad není
odpadem komunálním.
2) Stavební odpad lze použít, předat či odstranit pouze zákonem stanoveným způsobem.
3) 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, vyprodukovaného nepodnikajícími fyzickými osobami, je možné tento odpad
uložit ve sběrných dvorech specifikovaných v odpadovém přehledu.

Čl. 9
Závěrečná ustanovení
1) Dohled nad dodržováním ustanovení této obecně závazné vyhlášky provádí Odbor
životního prostředí a zemědělství Městského úřadu v Kolíně, Městská policie a
případně další městem Kolín určené kontrolní orgány.
2) Porušení povinností stanovených touto
postupováno dle platné právní úpravy.
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3) Touto Obecně závaznou vyhláškou se ruší Obecně závazná vyhláška číslo 3/2017, o
stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území
města Kolína.
4) Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 01.01.2020.

………………...……………….
Mgr. Iveta Mikšíková
I. místostarostka

……………………………
Mgr. Michael Kašpar
starosta

Vyvěšeno na úřední desce dne: …………………..
Sejmuto z úřední desky dne: ………………………

5

