
OBEC KOBEŘICE U BRNA
Obecně závazná vyhláška č. 1/2015

o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využiváni
a odstraňováni komunálních odpadů a nakládání se stav bnlm odpadem na územl obce Kobeřice u Brna

Zastupitelstvo obce Kobeřlce u Brna se na svém zasedání dne 9.2.2015 usneslo vydat na základě § 17 odst. 2 zákona Č. 185/2001
Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, v znění pozdějších předpisů (dále jen .zákon o odpadech"), a v souladu s § 10
pism. d) a § 84 odst. 2 písmo h) zákona č, 128/2000 Sb .. o obclch (obecnl zřfzenl). ve znění pozdějšlch předpisů (dále jen .zákon o
obcích"), tuto obecně závaznou vyhlášku:

ČI. 1
Úvodní ustanovení

Tato obecně závazná vyhláška (dále jen .vyhláška") stanovuje systém shromažďováni, sběru, přepravy, triděni, využiváni a
odstraňováni komunálnlch odpadů vznikajicich na území obce Kobeřice u Brna, včetně nakládáni se stavebnlm odpadem".

ČI.2
Třídění komunálního odpadu

1) Komunální odpad se třldl na složky:

a) Biologicky rozložitelný odpad (např. tráva, listí, odpad rostlinného původu),
b) Papir,
c) Plasty včetně PET lahví,
d) Sklo bílé i barevné,
e) Kovy železné i neželezné,
f) Nebezpečné odpady (např. barvy, oleje,chemikálie, pesticidy, léčiva),
g) Objemný odpad (např. koberce, nábytek, matrace),
h) Směsný komunální odpad.

2) Směsným komunálním odpadem se rozumí zbylý komunální odpad po stanoveném vytřídění podle odstavce 1 písmo a), b), c), d),
e), f) a g).

ČI.3
Shromažďování tříděného odpadu

1) Tříděný odpad je shromažďován do zvláštních sběmých nádob.

2) Zvláštní sběrné nádoby jsou umístěny na těchto stanovištích:

a) Dolní- pozemek p.č, 219
b) Chaloupky- pozemek p.č, 335/1
c) Beneška - pozemek p.č, 506
d) Vinohrady - pozemek p.č, 541
e) Kedlety - naproti RO č.p, 203
f) Kedlety - pozemek p.č, 14951202
g) Na kopci - pozemek p.č. 57 a p.č. 33/1
h) Vrchní - pozemek p.č. 829/6
i) Zahradní - pozemek p.č. 77
j) Újezd II. - pozemek p.č. 756/38, p.č. 756/41
k) U hřiště - pozemek p.č. 750/1

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

a) Biologické odpady, barva: hnědá
b) Papír, barva: modrá
c) Plasty, PET lahve, barva: žlutá
d) Sklo, barva: zelená

4) Do zvláštních sběrných nádob je zakázáno ukládat jiné složky komunálních odpadů, než pro které jsou určeny.

5) Tříděný odpad lze také odevzdávat ve sběrných dvorech: Slavkov u Brna, Vyškov, Otnice, TKO Kozlany

1) Vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a
seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu
odpadů (Katalog odpadů)



ČI. 4
Sběr a svoz nebezpečných složek komunálního odpadu

1) Sběr a svoz nebezpečných složek komunálního odpadu" je zajišťován minimálně dvakrát ročně Jejich odebíránim na předem
vyhlášených přechodných stanovištích přímo do zvláštních sběrných nádob k tomuto sběru určených. Informace o sběru jsou
zveřejňovány na úřední desce.

2) Shromažďování nebezpečných složek komunálního odpadu podléhá požadavkům stanoveným v čl. 3 odst. 4.

3) Nebezpečný odpad lze také odevzdávat ve sběrných dvorech: Slavkov u Brna, Vyškov, Otnice, TKO Kozlany.

ČI. 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 ve sběrných dvorech: Slavkov u Brna, Vyškov, Otnice, TKO Kozlany.

3) Shromažďováni objemného odpadu podléhá požadavkům stanoveným v čl. 3 odst. 4.

ČI. 6
Shromažďování směsného komunálního odpadu

1) Směsný komunální odpad se shromažďuje do sběrných nádob - popelnic umístěných u jednotlivých nemovitostí.

2) Sběr a svoz směsného komunálního odpadu je zajišťován oprávněnou osobou.

3) Stanoviště sběrných nádob je místo, kde jsou sběmé nádoby přechodně umístěny za účelem odstraněnf směsného odpadu
oprávněnou osobou.

ČI. 7
Nakládání se stavebním odpadem

1) Stavebním odpadem se rozumí stavební a demoliční Odpad. Stavební odpad není odpadem komunálnlm.

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

3) Pro odložení stavebního odpadu je možné si objednat kontejner, který bude přistaven a odvezen za úplatu nebo využít sběrné
dvory oprávněné osoby.

ČI. 8
Závěrečná ustanovení

1) Naby1ím účinnosti této vyhlášky se zrušuje Obecně závazná vyhláška obce č.2/2001 o systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívánf a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území obce Kobeřice u Brna, včetně systému nakládání se
stavebním odpadem.

2) Ta~á ůčinnostídnem 10.2.2015

Petr Havránek
místostarosta

Bc. Roman
starosta

Vyvěšeno na úřední desce obecního úřadu dne: 10.2.2015
Sejmuto z úřední desky obecnfho úřadu dne: 26.2.2015

2) Vyhláška Ministerstva žívotnfho prostředí Č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a
seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadli a po tup při udělováni souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu
odpadů (Katalog odpadů)


