O B E C KOROZLUKY
Obecně závazná vyhláška č. 01/2015
kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů
a systém nakládání se stavebním odpadem na území obce Korozluky
Zastupitelstvo obce Korozluky se na svém zasedání konaném dne 20.4.2015 usnesením
č.07/06/2015 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 podle § 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“):
Článek l
Předmět a působnost vyhlášky
1) Vyhláška stanovuje systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálního odpadu vznikajícího na území obce Korozluky zavedený
obcí Korozluky (dále jen „systém nakládání s komunálním odpadem“).
2) Systém nakládání s komunálním odpadem je závazný pro nepodnikající fyzické osoby,
kterým vzniká na území obce Korozluky (dále jen „obec“) komunální odpad a současně
pro původce, kteří produkují odpad podobný komunálnímu odpadu, kteří na základě
smlouvy s obcí využívají systém nakládání s komunálním odpadem zavedený obcí, (dále
jen „osoby“).
Článek 2
Základní pojmy
1) Odpad je každá movitá věc, které se osoba zbavuje nebo má úmysl nebo povinnost se jí
zbavit.
2) Komunální odpad je veškerý odpad vznikající na území obce při činnosti fyzických
osob, který je uveden jako komunální odpad v Katalogu odpadů1), s výjimkou odpadů
vznikajících u právnických osob nebo fyzických osob oprávněných k podnikání.
3) Papírem se pro účely této vyhlášky rozumí noviny, časopisy, knihy, kancelářský papír,
kartony, balicí papír a lepenky; vyjma papíru znečištěného potravinami.
4) Domácí plasty jsou všechny plasty s výjimkou PET lahví (např. plastové kelímky od
másla, jogurtů a jiných potravin, igelitové tašky a sáčky, sáčky z mikrotenu, plastové
lahve od kosmetiky, mycích prostředků a dalších látek, polystyrenové obaly); vyjma
plastů znečištěných např. olejem, tuky či nebezpečnými složkami komunálního odpadu.
5) Nápojové kartony jsou vícevrstvé (kompozitní) obaly typu Tetra Pak (např. od mléka,
vína, džusů a jiných nápojů).
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), ve znění pozdějších předpisů
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6) Sběrovým textilem se rozumí suchý čistý textil.
7) Odpadem ze zeleně se rozumí odpad rostlinného původu z údržby zahrad (např. tráva,
větve, drny).
8) Kovový odpad se rozumí nápojové plechovky, plechovky od potravin, nádoby od
kosmetiky, víčka, hliníkové a železné předměty, drobné kovové předměty, ostatní kovové
obaly a odpady
9) Elektroodpadem se pro účely této vyhlášky rozumí elektrozařízení (elektrospotřebiče)
a baterie (akumulátory)
10) Nebezpečné složky komunálního odpadu jsou všechny složky komunálního odpadu,
které jsou podle zákona o odpadech nebezpečným odpadem (odpad vykazující jednu nebo
více nebezpečných vlastností uvedených v příloze č. 2. zákona o odpadech) - např. zbytky
barev a rozpouštědel, zbytky spotřební chemie, pesticidy, upotřebené motorové
a převodové oleje, léky, znečištěné obaly, nekompletní ledničky, televizory a monitory.
11) Objemný odpad je složka komunálního odpadu, která pro velké rozměry nebo hmotnost
nemůže být odkládána do sběrných nádob na směsný komunální odpad (např. starý
nábytek, koberce, matrace apod.).
12) Směsný komunální odpad je složka komunálního odpadu, která zůstává po vytřídění
složek komunálního odpadu uvedených v čl. 3 písm. a) až l) této vyhlášky.
13) Sběrné místo je místo, kam mohou osoby v termínu svozu odkládat (odevzdávat) touto
vyhláškou určené složky komunálního odpadu. Nachází se v Korozlukách na parkovišti u
OÚ, v Sedleci před č.p.32 –autodoprava Kočí
14) Stavební odpad je odpad, který vzniká při stavební a demoliční činnosti, a není odpadem
komunálním. Jedná se například o beton, tašky, keramiku, sádrové stavební hmoty, plasty,
sklo, dřevo, kámen, omítku, izolační materiály, výkopovou zeminu.
Článek 3
Systém třídění komunálního odpadu
Komunální odpad se v obci třídí na tyto složky:
a) Biologiké odpady rostlinného původu,
b) Papír,
c) domácí plasty včetně PET lahví,
d) sklo,
e) kovy,
f) nebezpečné komunální odpady,
g) objemný odpad,
h) směsný komunální odpad,
i) nápojové kartony,
j) sběrový textil,
k) odpad ze zeleně,
l) elektroodpad,
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Článek 4
Shromažďování tříděného odpadu
1) Tříděný odpad je shromažďován do zvláštních sběrných nádob barevně rozlišených a
označených příslušnými nápisy.
2) Do zvláštních sběrných nádob je zakázáno ukládat jiné složky komunálních odpadů, než
pro která jsou určeny.
3) Jednotlivé složky komunálního odpadu se ukládají:
a) sklo – do zvláštní sběrné nádoby (zvon zelné barvy) umístěné na stanovišti
v Korozlukách „pod mostem silnice č.15“
b) plasty – do zvláštní sběrné nádoby (žluté barvy) umístěné v Korozlukách a Sedleci
(seznam stanovišť uveden v příloze č.1. této vyhlášky)
c) papír – do zvláštní sběrné nádoby (modré barvy) umístěné v Korozlukách a Sedleci
(seznam stanovišť uveden v příloze č.1. této vyhlášky)
d) kovy – do zvláštní sběrné nádoby s nápisem „KOVY“ umístěné v bývalé zastávce
„U Obecního úřadu“ v Korozlukách
e) biologicky rozložitelný odpad – uložení do plastové popelnice o objemu 240 litrů
s nápisem „BIOODPAD“ umístěné v období od 1. dubna do 31. října kalendářního
roku na stanovišti „U garáží pod OÚ“ , obec zajistí svoz a uložení bioodpadu do
komunitního kompostéru ( silážní jáma v Sedleci p.p.č. 21/2 ).
f) objemný odpad – dvakrát ročně během mobilního svozu předáváním na svozové
vozidlo odebírající tuto složku komunálního odpadu během zastavení na stanovištích
v Korozlukách a Sedleci, o termínu informuje Obecní úřad obce na úřední desce, na,
na internetových stránkách obce a případně roznáškou letáků do schránek.
g) nebezpečný odpad – dvakrát ročně během mobilního svozu předáváním na svozové
vozidlo odebírající tuto složku komunálního odpadu během zastavení na stanovištích
v Korozlukách a Sedleci, o termínu informuje Obecní úřad obce na úřední desce, na,
na internetových stránkách obce a případně roznáškou letáků do schránek.
h) Elektroodpad – sběrný box uložený v prostorách OÚ dostupný v úředních hodinách
OÚ
i) směsný komunální odpad –
1. do typizovaných sběrných nádob přidělených k příslušné nemovitosti (kovové
nebo plastové popelnice o objemu 120 nebo 240 litrů) dle požadavku majitele
nemovitosti a dle Směrnice ZO Korozluky poplatky za svoz komunálního odpadu
2. do odpadkových košů rozmístěných na veřejném prostranství v Korozlukách a
Sedleci určených pro fyzické osoby mající nemovitost k rekreaci dle Směrnice ZO
Korozluky poplatky za svoz komunálního odpadu
Článek 5
Sběr a svoz objemného odpadu
1) Objemný odpad je takový odpad,který vzhledem ke svým rozměrům nemůže být uložen
do sběrných nádob (např. koberce,matrace,nábytek)
2) Sběr a svoz objemného odpadu je zajišťován dvakrát ročně během mobilního svozu
předáváním na svozové vozidlo odebírající tuto složku komunálního odpadu během
zastavení na stanovištích v Korozlukách a Sedleci, o termínu informuje Obecní úřad obce
na úřední desce, na internetových stránkách obce a případně roznáškou letáků do
schránek.
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Článek 6
Povinnosti osob
1) Osoby jsou povinny:
a) komunální odpad třídit na složky uvedené v článku 3 a odkládat na místa určená
k odkládání jednotlivých složek komunálního odpadu dle článku 4 odst. 3 vyhlášky,
b) ukládat do sběrných nádob pouze ty složky, které odpovídají označení sběrné nádoby
dle článku 4 odst. 3 vyhlášky.
c) popel odkládat do příslušných sběrných nádob pouze ve zcela vychladlém stavu
d) v případě vzdálenosti stálého stanoviště sběrné nádoby o obsahu 660 litrů (a větším)
nad 5 metrů a o obsahu 360 litrů (a menším) nad 15 metrů od pozemní komunikace,
ze které je prováděn svoz, přistavit takovou sběrnou nádobu na směsný komunální
odpad od 18:00 hodin dne předcházejícího dni svozu až do 6:00 hodin dne svozu
do vzdálenosti kratší než je uvedeno výše.
2) K zajištění bezproblémového chodu systému nakládání s komunálním odpadem, zejména
za účelem správného vyprazdňování sběrných nádob, se stanoví zákaz zhutňování nebo
udupávání odpadu ve sběrných nádobách a povinnost plnit sběrné nádoby tak, aby je bylo
možno uzavřít a odpad z nich při manipulaci nevypadával.
3) Povinnost v odst. 1 písm. d) se netýká osob tělesně postižených s tělesným postižením
vylučujícím splnění takové povinnosti, které o přibližování nádoby pro provedení svozu
požádají obec.
Článek 7
Nakládání se stavebním odpadem
1) Stavební odpad není odpadem komunálním ve smyslu definice dle §4 odst.1 písm.b)
zákona o odpadech, proto každá fyzická osoba produkující tento odpad je zodpovědna
nakládat s tímto odpadem v souladu se zákonem o odpadech.

Článek 8
Účinnost
Tato vyhláška nabývá z důvodu naléhavého obecného zájmu dnem vyhlášení.

..........................................
Luboš Luňáček
místostarosta

...............................................
Miroslav Nedrda
starosta

Vyvěšeno na úřední desce dne:

....................

Sejmuto z úřední desky dne:

....................
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Příloha č. 1 obecně závazné vyhlášky č. 01/2015, kterou se stanoví systém
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů a systém nakládání se stavebním odpadem na území obce Korozluky

Stanoviště zvláštních sběrných nádob na papír, sklo a PET lahve:
Název odpadu

Umístnění

Papír a
obaly
Plasty a PET lahve
Papír a lepenkové
obaly
Plasty a PET lahve
Sklo

Sedlec u č.p.13

Typ
kontejneru
lepenkové Modrý 1100
Žlutý 1100
Modrý 1100

Sedlec u č.p.13
Korozluky parkoviště na křižovatce u OÚ

Žlutý 1100
Korozluky parkoviště na křižovatce u OÚ
Zelený
zvon Korozluky o paty mostu
1100
lepenkové Modrý 1100
Korozluky u č.p.9

Papír a
obaly
Plasty a PET lahve
Papír a lepenkové
obaly
Plasty a PET lahve
Sběrový textil
Elektroodpad
Kovy
Bioodpad

Žlutý 1100
Modrý 1100

Korozluky u č.p.9
Korozluky u č.p.66

Žlutý 1100
Bílá
nádoba
TEXTIL ECO
Sběrný box
Nádoba 240 l
Nádoby 240 l

Korozluky u č.p.66
Korozluky parkoviště na křižovatce u OÚ
Korozluky budova OÚ
Bývalá zastávka Korozluky budova OÚ
Korozluky u garáží pod OÚ
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