
OBEC Boseň
Zastupitelstvo obce Boseň

Obecně závaznávyhláška obce Boseň č.2%a2l
o stanovení obecního systómu odpadového hospodářství

ZastLrpitelstvoobceBoseňsettasvém zasedánídne 21.10.202l usnesc.nínr č.8l202l usneslovydatrrazákladě§
59odst,4zákonač.54l12020 Sb.,oodpadech(dale.jen"zákonoodpadech")avsouladus§ l0písrn.D)a§84
odst.2 písrn, h) zákona č. l28/2000 Sb., o obcích (Obecní ziízení). ve znění pozdě.jších předpisů. tuto obecně
závaznou vyhláškLr (dale jen "vyhláška''):

čl.t
úvoclní ustanovení

l) Tato vyhláška stanovuje obecnísystem odpadového hospodářstvínaúzemí obce Boseň a stanovujíse
povinnosti osob souvisejícís předánírn odpadů do obecního s1,,stérrru odpadovélro hospodářství.

2) Každý.je povinen odpad nebo movitoLt věc. které předává do obecrrílro systénru. odkládat na nrísta určená
obcí v souladu s povinnostmi stanovenÝrni pro darrý druh. lrategorii nebo material oclpadu nebo movitých
věcí zákonem o odpadech a touto v,v-hláškoLrr.

3) V okamžikrr. kdy,osoba zapojená do obecnílro systémll oclloží movitolt věc nebo odpad, v vý,jimkou vý,robl<ů
s uI<ončenou životností, na místě obcí k tomLlto ťlčelu určeném. stává se obec vlastníkern této nrovité věci
nebo odpadu2.

1) Stanoviště sběrnÝch nádob.ie místo. kde.isoLr sběrné nádob,v trvaIe nebo přechodně urnístěnl,za účelen-t
dalšího nakládání se snrěsným konrunálnítl odpadem. Starroviště sběrrrých nádob jsou individuálnínebo
společné pro vice uživatelů.

5) Pověřenouosobouserozunríosobaoprávněnápodlezákonač.54lDazOSb."oodpadeclrknal<ládání s
odpady, s nÍž obec uzavřela srnlouvu na sběr. přepravu" využitía odstraňováníkorrrunálních odpadů
vznika.jících tra území obce.

6) SběrnoLr rriidobou se rozumítypizovaná nádoba z kovit nebo plastLt. nebcl plastový ptel označený logern
pověřené osoby,,. splňu.jícítechnické parametry. určená l< odkládáníjednotlivých složek komunálního

odpadu a směsnélro odpadu. v níž.ie komunálníodpad skladován do doby sběru a svozu komunálního
cldpadLr.

čl. z
Oddělené soustřed'ování komunálního odpadu

l) Osoby předávajícíkomunálníodpad na rnísta určerrá.isou povinny oddělení soustřed'ovat následiriící složl<v:

a) bioologicl<é odpady.
b) papír.
c) plasty.
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d) sl<lo

e) nápojový kartórr"

f) kovy.
g) nebezpečrré odpady,,.

h) objernný odpad.
i) jedlé tukv a o[e.ie.

.i) textil
k) směsný komurrální odpad

2) Směsn.v'm komunálním odpadem se rozlllTlízb5,1ý kornunáIní odpad po stanovenérn vytřídění podle
odstavce l písrn. a), b), c). cl), e), í). g), h), i), j).

3) Objemný odpad.ie takový odpad. který vzhledem ke svým rozměrům. materiálu nebo jeho vlastnosti (např.
náb;ltek. koberce apod) nemůže být Lrrnístěn do běžných sběrrrých nádob.

čl. s
Shromažd'ování tříděného odpadu

l) Papír. plast. sklo. nápojový l<artón. kovy". biolo_ticl<é odpady. jectté rukl,- aoleje. textile se soustřecl'u.ií<Jo
zvláštních sběrných nádob.

2) Zvláštní sběrné rrádoby,.isort umístěnl na těchto stanovištích:

3) Zvláštní sběrné nádoby-.isou barevně oclIišen5,,a označen1,, příslušnýrni nápis1,,:

a) Papír" barva modrá. nápis "Papír"
b) Pla,lt^ barva žlLrtá, nápis ''Plast"
c) ,Ý/rl, barva tmavě zelená. nápis "Sklo"
c1) Nc|ipojový kartón, barva Černá s oranžovýtl poklopem. nápis "Nápo.iový kaftón"
e) Kor,y. velkoob.iemový konte.iner. barva vínová
t) Biologické oclpud1.," velkoob.iernový l<ntejner, barva vínová
g) ,Iedlé luky a olele. barva černá. nápis ".Iedlé tuky a ole.je"
h) Texíil. barva bílá. nápis "Sběr"oděvů. obLrvi a textilu"
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Pupír 2 1 2 0 ] l
Plast 5 l 2 0 2 2
Sklo l l 0 0 l 1

jvápoi.kurlrjn
I 1 0 0 1 1

Kovy 0 0 0 l 1 0

Biolos. odpady 0 0 0 l 0 0

.]edlé tukv u oleie 1 1 0 0 l 0

Texlil l 0 0 0 0 0



4) Do zvláštních sběrnÝch nádob jeza]l<ázát:.o Lrl<láclat.jiné složky komr,rnálních odpadů. než pro které.isoLr
určen1,.

5) Zvláštní sběrné nádoby je povirrrrost plnit tal<. aby.ie b1,1o možno uzavřít a odpad z rrich při manipulaci
nevl,padával. PokLrd to Lrmožňu.je povaha odpadLr..je nutno objem odpaclu před jeho odložením do sběrné
nádoby rn in irlal izovat.

čt. +
Svoz nebezpečných složek komunálního odpadu

l) Svoz nebezpečnÝch složel< kor'rLrrrálrrího odpadu.ie zajišt'ován rnininrálIrě dvakrát ročně.|e.iich odebíráním
na předem vyhlášeném přechodnérr, starrovišti přírrro pracovrríl<y, svozové firrrry c1o zvláštních sběrrrých
nádob ktonluto účelu určených. lnfbrrrrace o sběrLtjsou zveřejňovány"na úrřednídesce obecního úřadu. na

elel<tronické úřední desce. nra clbecllíln prolile rra sociáIIrí síti. forrrrou rozrsílání sn:s zaregistrovanýnr
občanům. na obecní vývěsce. hlášenírn místrrím rozhlasem.

2) Soustřed'ování nebezpečných složek komLrnálního odpadLr podléhá požadavkům stanoveným v čl. 3 odst. 4
a5.

čl. s
Svoz objemného odpadu

l) Svoz ob.iemného odpadLr.ie za.jišt'orán rninirrrálně dvakrát ročně jeho odebrárrínr rra předenr vyhlášených
přeclrodrrých stanovištích, přírno do zvláštních sběrnýclr rrádob ktomuto účelu určených. Infbnrrace o sběru
jsou zveře.iňovárr1,,na úřední desce obectlího úřadLr. na elektronické úřední desce obecního úřadu. na
obecnínr profile na sociálnísíti. fbrmou rozesílání snrs zaregistrovanÝnr občanům. na obecttí vývěsce.
h lášenírrr nrístnínr rozhlasetn.

2) SoLrstřed'ováníob.iemrrého odpadLr podléhá požadavl<ťrm stanoveným v čl. 3 odst.4 a 5.

čt. o
Soustředool,tln í směsného komunálního odpad u

l) Směsný komurnální odpad se odkládádo sběrných nádob. Pro účelytéto v1,,hlášk,v, se sběrnými nádobami
rozr-rmějí:

a) lypizrll:ané popelnice
b) igelitol,é pytle nu stněsný komunciltlí odpucl ,; logem potěř,ené o,s,oby

c:) odpatlkrlyé koše, které jsou ttmíslěny na lleřejnv{ch prosíransls,ích l,,obci, sloužícípro otlklúdúní clrobného
,s mě.s n é h o ko m u n ú ln íh o tl clp a clu.

2) Osoby předávajícíkornunálníodpad do obecního systérrru odpadového lrospodářství.isou povinny sizajistit
rra svťrj náklad sběrné nácloby na směsnÝ odpad aty,pizované plastové pytle Lrvedené v odst. 1) písm. a), b).

3) Sběrné nádoby rnusíbý v takovém íyzickém atechrrickém stavll. aby Lrmožňovaly"bezpečné ukládání
l<omutlálních odpadů a.iejich odvoz oprávněnou osobou.

4) Osoby,předáva.iící komLrnálníodpad do obecního systému odpadového hospodářstvíza.jistí, aby v den
sběrr-r (svozLr) směsného oclpadr-r ne.ipozději do 06:00 hod. Byly sběrné nádob.v. popř. Ty,pitované pytle, na



tento odpad zpřístupněn1,, pro obsluhLr provádějící sběr"(svoz) kornunálrríIro odpadu.
J

5) Do sběrných nádob je zal<áz,áno ul<ládat:

- stavební odpad a poclobný odpad
- horký popel a takový material. l<terý by mohl způsobit l,znícení nebo sanrovznícení odpadu
- tel<Lrtiny,a ztekucené odpad,v ( s výjinrl<ou jedlých olejů atuků ukládaných do sběrných rrádob l< tonru

Lrrčených),

6) Zakazu.je se rrkládat do odpadkových košů rozrnístěných rra veře.|nýclr prostranstvích komunální odpad
vznikající r, domácnosti či z činnosti právnických osob nebo podnika.iících fl,zických osob.

č1.1
Nakládání s vi,robkl, s ukončenou žiyotností v rámci služby pro vÝrobce

(zpětný odběr)

l) Obecvrámci službyprovÝrobcenakládástěmitovýrobkl,sul<ončenouživotností:
a) elektrozáření
b) baterie a altutnulátory

2) Výrobl<y s ukončenou životností uvedené v odst. l lze předávat:
a) elektrozáření- zvláštrrí sběrná nácloba (plechová) před vchoderrr na OÚ
b) baterie a al<unrulátory - zvláštní sběrná nádoba (plechová) na choclrrě OÚ

čt. s
zár,ěrečná ustanovení

l) Naby,tírrr účinrrostitéto vy,hláškl,se zrušuje obecně závazná v1,,hláška obce Boseň č. ll20l9 o stanovení
sl,stému shromažd'ování. sběrLr. přepravv. třídění. využívání a odstraliování komunálních odpadů a
nakládání se stavebním odpadenl na území obce Boseň.

2) T'ato vy,hláška rrabývá účinnosti dnenr l .1.?.022.
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