
OBEC OSOVÁ BiTÝŠKA
zastupitélstvo obce osová Bít,ýška

obecně závazná vyhláška obce osová Bítýška é,212021,

o stanoveni obecního systému odpadového hospodářství

Zastupilelstvo obce osová 8itýška se na svém zasedání dne 3,11,2o21 usnesením č, 8/2021

J""""I" 
"vá"i "" 

."kladě § 5ó odst, 4 zákona č.541/2o2o Sb,, o odpadech (dále jen ,,zákon

;-Ú;";;áň) ;;";ladu"s § 1O pism, d) a § 84 odst, 2 písm, h) zákona č 12812000 Sb,

á áň5řnjáná!"i ,ri.eni), ue z-neni 
'pozoejiích -předpisú, 

tuto obecně závaznou vyhlášku (dále

jen ,,vyhláška"):

čl, r
úvodní ustanovení

1) Tato Vyh|áška stanovuje obecní systém odpadového hospodářství ná území obce

osoVá Bítýška

2\ Každý le povlnen odpad nebo movitou věc, které předáVá do obecniho systému,- 
.alrja'"i "J. i.tá uiáa oo"i v souladu s povlnnoslmi stanovenými pto daný dluh,

ř]ii,sá"i 
".nó 

materiál odpadu nebo movitých véci zákonem o odpedech a touto

vyhláškou1.

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

odpad,
Š,ivr,rtou Výrobkú s ukončenou životností, na místě obcí k tomuto účelu určeném,

itaÚ'a se oneó vtastnikem této movité Věci nebo odpadu2,

4l stanovišté sbérných nádob Je misto, kde jsot] sběrné nádoby lrvale nebo piechodně-' 
,rrl"tJ"v - ,;C.reii J"iSino r.ia*r"Oan, se smésným kom unálnlm odpadem Stanov,ště

"oe.ý"Á 
naaoo j"ou individuální nebo společná pro více uživatelů,

1)

é1.2
oddělené sou§tředbvání komunálniho odpadu

osoby předáVající komunální odpad na místa určená obci ]sou povinny odděleně

soustřed'ovat následujicí sIožky

a) Biologícké odpady,
b) Papir,
c) Plasly včelně PEI lahvi a nápojove kartony.

d) Sklo,
e) Kovy,
f) Nebezpečné odpady,
g) objemný odpad,
h) Jedlé oleje a tuky,j) Textil
j) směsný komunální odpad

1 
§ 61 zákona o odpadech

' § 60 zákona o odpadech



2) Směsným komunálním odpadem se rozumi zbylý komunální odpad po stánoveném
Vytřídění podle odstavce 1 pism, a), b), c), d), e), f), g), h), i),

3) objemný'odpad je takový odpad, kteni Vzhledem ke svým rozměrům nemůže bll umístěn
do sběrných nádob (např. koberce, matrace, nábytek).

č1.3
soustřed'ování papiru, plastů, skla, kovů, biologického odpadu, jédlých olejů a tuků,

textilu

,1) Papír, plasty sklo, kovy, biologické odpady, jedlé oleje a tuky, textil se soustřed'ují do
Zvláštních sběrných nádob, ktenýrriijsou sběrné nádoby a kontejnery

2) Zvláštni sběrné nádoby jsou umístěny na těchto stanovištích:

sbérné nádaby na papír jsou umístény pad obecním úřadem, pod základní školou, za
prodejnol CaoP, v asadě osová, u fatbalového a tenisového areáIu.

sběrné nádaby na skla jsou umístény pod obecním úřadem, pod základní škalou, za
prodejnou CooP, v osadě asová
Sběrné nádoby na plast jsou umístěny pod obecním úřadem, pad základní škalou, za
pradejnou CooP, v osadě osová, u íotbalovéha a tenisovéha areálu.

sběrná nádoba na jedlé ote]e a tuky je umístěna pod základní školau.

sběmá náCJoba na textilje umísténa pad obecním úřadem.

sběrná nádoba na kov Je umístěna pod obecním úřadem a u íotbalového a tenisového

areálu.
3) ZVláštnisběrné nádobyjsou barevně odlišeny a oznaóeny přislušnými nápisy:

Biologické odpady - baNa hnédá
Papír - baNa modrá
Plasty, PET lahve - barva žlutá
sklo čiré - baíva bílá
skJo barevné , baNa zelená
JedIé oleje a tuky, barr'a hnéclá, uzamykatelná nádoba s otvorem na láhev
s použitým olejem.

g) Texti] - barua bíIá s označením textil
h) KoÝy - baNa šedá s označením kovy.

4) Do zvláštnich sběrných nádob je zakázáno uk|ádat jiné složky komunálnich odpadů, než
pro které jsou určeny,

5) Zvláštní sběrné nádoby je povinnost plnit tak, aby je bylo možno uzavřit a odpad z nich při

manipulaci nevypadáVal Pokud to umožňUje povaha odpadu, je nutno objem odpadu před
jeho odložením do sběrné nádoby rninima|izovat,

čl. 4
svoz nebezpečných složek komunálního odpadu

1) SVoz nebežpečných složek komunálního odpadu je zajištěn dvakrát ročně jejich

odebíráním na předen,] Vyhlášených přechodných stanovištích přimo do zv|áštních
sběrných nádob ktomuto sběru určených, lnformace osvozu jsou zveřejňovány na

stránkách obce, facebooku a Vyhlášeny rozhlasem,

2) soustřed'ováni nebezpečných s]ožek komuná|ního odpadu podléhá požadavkum
stanoveným V čl 3 odst,4 a 5,

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



čl. s
svoz objemného odpadu

1) svoz objemného odpadu je zajišťován dvakrát ročně jeho odebiráním na předem
vyhlášených přechodných stanovištich přimo do zvláštních sběrných nádob k tomuto účelu
uróených, lnfoImace o svozu jsou zveřejňovány stránkách obce, facebooku a vyhlášeny
rozhlasem.

č1.7
závěrečná ustanovení
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2) soustřed'ování objemného odpadu podléhá požadavkům stanoveným V čl, 3 odst,4 a 5.

č1.5
soustřed'ování směsného komunálního odpadu

1) směsný komunální odpad se odkládá do sběrných nádob, Pro účely této Vyhlášky se
sběrnýrni nádobami rozurnějí:
a) papelnice
b) igelítavé pytle
c) velkoobjema^ý kontejner u hřbitova
d) adpadkové kaše, které jsau umístěny na veřejnýCh prastranstvíCh v obci, sloužící pro
adkládání drobného smésnéha komunáhlího odpadu

2) Soustřed'ování směsného kornunáiního odpadu podléhá požadaVkúm stanoveným
V čl 3 odst,4 a 5,

1) Nabytím úč]nnost této vyh ášky se zrušuje obecně záVazná Vyhláška obce
č.1/2020 o stanovení svstému shrornaždování sběru. přepravv. třídění Vvuživánl a
odstraňování komunálních odpadů a nak|ádání se stavebním odpadem na území obce
osová BítÝška ze dne 30,6,2020

2) Tato Vyhláška nabýVá účinnosti dnem 1.1,2022


