MĚSTO KOSTELEC NAD ORLICÍ

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA
č. 1/2019
o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálních odpadů včetně systému komunitního kompostování a
nakládání se stavebním odpadem

Zastupitelstvo města Kostelec nad Orlicí se na svém zasedání dne 16. 12. 2019 usnesením č. 5
usneslo vydat na základě § 10 a § 17 odst. 2 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně
některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, 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, tuto
obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):

Čl. 1
Úvodní ustanovení
Tato vyhláška stanoví
a) systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů vznikajících na území města Kostelce nad Orlicí (dále jen „město“), včetně systému
nakládání se stavebním odpadem,1 a
b) systém komunitního kompostování jako opatření města k předcházení vzniku odpadů, a
nakládání se stavebním odpadem.

Čl. 2
Třídění komunálního odpadu
1)

Komunální odpad se třídí na složky:
a) biologicky rozložitelný odpad rostlinného původu,
b) papír,
c) plasty včetně PET lahví (dále jen „plast“),
d) nápojové kartony,
e) sklo čiré,
f) sklo barevné,
g) kovy,
h) nebezpečné složky komunálního odpadu,
i) objemný odpad,
j) jedlé oleje a tuky,
k) textil
l) směsný komunální odpad.

2)

Směsným komunálním odpadem se rozumí zbylý komunální odpad po stanoveném vytřídění
podle odst. 1 písm. a) až k) této vyhlášky.
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vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 93/2016 Sb., o Katalogu odpadů
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Čl. 3
SYSTÉM KOMUNITNÍHO KOMPOSTOVÁNÍ A ZPŮSOB VYUŽITÍ ZELENÉHO KOMPOSTU
1)

Pro tyto účely se rozumí:
a) komunitním kompostováním - systém sběru a shromažďování rostlinných zbytků z údržby
zeleně a zahrad na území obce, jejich úprava a následné zpracování na zelený kompost,
b) zeleným kompostem - substrát vzniklý kompostováním rostlinných zbytků,
c) veřejnou zelení - parky, lesoparky, sportoviště, dětská hřiště a veřejně přístupné travnaté
plochy v intravilánu obce.

2)

Rostlinné zbytky z údržby zeleně a zahrad lze odkládat následovně:
a) do mobilních velkoobjemových kontejnerů, které jsou přistavovány na předem stanovená
stanoviště dle rozpisu, jenž je zveřejňován na webových stránkách města, prostřednictvím
místního rozhlasu a zpravodaje,
b) v komunitní kompostárně v areálu Technických služeb Kostelec nad Orlicí.

3)

Město využívá zelený kompost k údržbě a obnově veřejné zeleně na území města.

Čl. 4
Shromažďování tříděného komunálního odpadu

1)

Tříděný odpad je shromažďován do zvláštních sběrných nádob, které jsou odlišeny tvarem,
velikostí, barvou a popisem. Jedná se o sběrné nádoby s horním výsypem o objemu: 240 l,
1100 l a nádoby se spodním výsypem (zvony) o objemu 1300 l, 1500 a 2100 l, které jsou
umístěny na vymezených stanovištích na území města. Město dále organizuje mobilní svozy
biologického odpadu rostlinného původu a objemných odpadů za využití velkoobjemových
kontejnerů o různých objemech 3 - 12 m3. Ke shromažďování textilu slouží speciální nádoby.

2)

Zvláštní sběrné nádoby pro: plast, papír, sklo čiré, sklo barevné, kovy, textil, jedlé oleje a
tuky jsou umístěny na vymezených stanovištích na tříděné odpady.

3)

Zvláštní sběrné nádoby jsou tvarově a barevně odlišeny a označeny příslušnými nápisy:
a) Sklo bílé, barva nádob bílá s popisem
b) Sklo barevné, barva nádob zelená s popisem
c) Papír, barva nádob modrá s popisem
d) Plasty včetně PET lahví a nápojových kartonů, barva nádob žlutá s popisem
e) Kovy, barva kontejnerů šedivá s popisem,
f) Textil, barva speciálních kontejnerů dle dodavatele (převážně bílá) s popisem
g) Jedlé oleje a tuky, barva nádob zelená s popisem

4)

Tříděný odpad plast, papír, sklo čiré, sklo barevné, kovy, textil, biologický odpad
rostlinného původu, objemné odpady a nebezpečné odpady lze také odevzdávat ve
sběrném dvoře odpadů, které je umístěno v ulici Rudé armády 1458, Kostelec nad Orlicí (dále
také „sběrný dvůr“).

5)

Do zvláštních sběrných nádob je zakázáno ukládat jiné složky komunálních odpadů, než pro
které jsou určeny.
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Čl. 5
Sběr a svoz objemného odpadu
1)

Objemný odpad je takový odpad, který vzhledem ke svým rozměrům nemůže být umístěn do
sběrných nádob (např. koberce, matrace, nábytek…).

2)

Sběr a svoz objemného odpadu je zajišťován jeho odebíráním na předem vyhlášených
stanovištích přímo do mobilních kontejnerů. Informace o přistavování těchto kontejnerů jsou
zveřejňovány na webových stránkách města, prostřednictvím místního rozhlasu a zpravodaje.

3)

Objemný odpad lze také odevzdávat ve sběrném dvoře.

Čl. 6
Shromažďování směsného komunálního odpadu
1)

Směsný komunální odpad se shromažďuje do sběrných nádob. Pro účely této vyhlášky se
sběrnými nádobami rozumějí:
a) typizované sběrné nádoby (např. popelnice a kontejnery), určené ke shromažďování
směsného komunálního odpadu,
b) odpadkové koše, které jsou umístěny na veřejných prostranstvích, sloužící pro odkládání
drobného směsného komunálního odpadu.

2)

Stanoviště sběrných nádob je místo, kde jsou sběrné nádoby přechodně umístěny za účelem
dalšího nakládání se směsným komunálním odpadem oprávněnou osobou. Stanoviště
sběrných nádob jsou individuální nebo společná pro více uživatelů.

3)

Stanovuje se povinnost umístit sběrné nádoby určené ke shromažďování směsného
komunálního odpadu v den svozu na určené stanoviště trasy svozu, odkud je prováděn svoz
oprávněnou osobou.

Čl. 7
Informace o nakládání se stavebním odpadem
1) Stavebním odpadem se rozumí stavební a demoliční odpad. Stavební odpad není odpadem
komunálním.
2)

Stavební odpad lze využít, předat či odstranit pouze zákonem stanoveným způsobem.2

Čl. 8
Závěrečná ustanovení
1)

2

Nabytím účinnosti této vyhlášky se zrušuje Obecně závazná vyhláška města Kostelec nad
Orlicí č. 3/2012, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálních odpadů, vznikajících na území města Kostelce nad Orlicí a jeho
částí - Kostelecká Lhota, Koryta, Kozodry, vč. systému nakládání se stavebním odpadem

pro odložení stavebního odpadu je možné si objednat velkoobjemový kontejner, který bude přistaven a odvezen
za úplatu

3

a systému komunitního kompostování (dále jen OZV č. 3/2012“) a obecně závazná vyhláška města
Kostelec nad Orlicí č. 1/2015, kterou se měnila a doplňovala OZV č. 3/2012.
2)

Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyhlášení.

František Kinský
starosta

Ing. Tomáš Langr
místostarosta

Vyvěšeno na úřední desce obecního úřadu dne: …………………..
Sejmuto z úřední desky obecního úřadu dne: ………………………
Zveřejnění bylo shodně provedeno na elektronické úřední desce.
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