
Obec Kochánov 

 

Obecně závazná vyhláška  

č. 1/2011, 

 
o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání 

a odstraňování komunálního odpadu a nakládání se stavebním odpadem  

na území obce Kochánov  
 

Zastupitelstvo obce Kochánov se usneslo na svém zasedání dne 29.03.2011 usnesením č. 29 

na základě ustanovení § 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 v souladu 

s ustanovením § 10 písm. d) a ust. § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 

(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, vydat tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen 

„vyhláška“). 

 

Čl. 1 

Předmět a působnost vyhlášky 

 

1) Tato vyhláška stanovuje systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a 

odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem (dále jen systém), 

které vznikají na území obce Kochánov (dále jen „obec“). 

2) Touto vyhláškou se určují místa k odkládání komunálních odpadů, místa zajištěná pro 

shromažďování a odkládání nebezpečných složek komunálního odpadu a místa, na kterých 

lze odkládat stavební odpad.  

3) Vyhláška se vztahuje na: 

a) fyzické osoby hlášené k trvalému pobytu ve městě, 

b) fyzické osoby vlastnící v obci stavbu určenou k individuální rekreaci, pokud 

neposkytují ubytovací služby, 

c) fyzické osoby, které se na území obce zdržují. 

4) Vyhláška se vztahuje na právnické osoby a fyzické osoby oprávněné k podnikání, které 

produkují odpad podobný komunálnímu, mají-li s obcí Kochánov uzavřenou písemnou 

smlouvu o využívání systému dle této vyhlášky. 

 

 

Čl. 2 

Komunální odpad 

 

1) Komunální odpad
1
 se třídí na tyto složky: 

a) využitelné složky – papír, plasty, sklo bílé, sklo barevné,  

b) další využitelné složky – kovy,  

c) objemný odpad – odpad jehož alespoň jeden rozměr překročí 30 cm, 

d) nebezpečný odpad
2
, 

                                                 
1
 § 4 písm. b) zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších 

předpisů, a vyhláška č. 381/2001 Sb., příloha č. 1 Katalog odpadů – skupina 20; 



e) biologicky rozložitelný odpad, 

f) zbytkový odpad – složka komunálního odpadu po vytřídění složek dle písm. a) až e). 

2) Místa určená k odkládání jednotlivých složek komunálního odpadu: 

a) kontejnery na tříděný odpad jsou celoročně přistaveny na určených místech – slouží 

k odkládání využitelných složek odpadu, uvedených v odst 1 písm.. a) takto:  

1. modrý kontejner – papír,  

2. žlutý kontejner – plasty a nápojové kartony,  

3. zelený kontejner – barevné sklo,  

4. bílý kontejner – bílé sklo, 

b) mobilní kontejnery jsou umisťovány na určená místa – slouží k odkládání objemného 

odpadu a biologicky rozložitelného odpadu; termíny a místa přistavení mobilních 

kontejnerů se zveřejňují způsobem podle článku 7, 

c) popelnice – slouží k odkládání zbytkového odpadu; svoz se provádí podle stanoveného 

harmonogramu; podmínky a  způsob provádění svozu se zveřejňují způsobem podle 

článku 7, 

d) odpadkové koše – slouží k odkládání drobných odpadů včetně psích exkrementů. 

 

 

Čl. 3 

Nakládání s komunálním odpadem 

 

Osoby podle čl. 1 odst. 3: 

a) třídí komunální odpady na jednotlivé složky, 

b) odkládají odpady výhradně na určená místa podle čl. 2 odst. 2;  

c) odkládají do sběrných nádob a kontejnerů pouze složky odpadu, odpovídající označení 

sběrné nádoby; do popelnic nepatří: zemina, stavební odpady, nebezpečné odpady, 

výrobky, které po ukončení své doby životnosti podléhají zpětnému odběru a odpady, 

které nejsou komunálním odpadem podle čl. 2, 

d) neodkládají odpady mimo místa určená podle čl. 2 odst. 2. 

 

 

Čl. 4 

Nebezpečné složky komunálního odpadu 

 

Nebezpečný odpad lze podle jednotlivých druhů odložit na těchto místech: 

a) do označených vozidel a kontejnerů svozové firmy – termíny a místa svozu 

nebezpečných odpadů se zveřejňují způsobem podle čl. 7, 

b) nepoužitá léčiva a rtuťové teploměry se odevzdávají v lékárnách  

 

 

Čl. 5 

Elektrozařízení 

 

Elektrozařízení z domácností lze podle jednotlivých druhů odložit do označených vozidel a 

kontejnerů svozové firmy – termíny a místa svozu nebezpečných odpadů se zveřejňují 

způsobem podle čl. 7. Odevzdat elektrozařízení lze též u posledních prodejců. Elektrozařízení 

se v místech zpětného odběru odevzdává v kompletním a nerozebraném stavu 

                                                                                                                                                         
2
 Vyhláška č. 381/2001 Sb., příloha č. 2  Seznam nebezpečných odpadů; 

 



Čl. 6 

Stavební odpad 

 

1) Stavební odpad
3
 vzniklý při stavební činnosti fyzických osob lze odkládat na tato místa: 

     a) velkoobjemové kontejnery – na základě objednávky fyzické osoby přistaví oprávněná  

osoba a zajistí odvoz na skládku odpadů na náklady objednatele podle platného ceníku. 

2) Složky nebezpečného stavebního odpadu (stavební odpad obsahující azbest, dehet, 

nebezpečné látky) se odstraňují prostřednictvím oprávněné osoby. 

  

Čl. 7 

Informace 

 

Informace o podmínkách svozů zbytkového a separovaného odpadu, termínech a místech 

přistavení mobilních kontejnerů lze získat na těchto místech: 

a) Obecní úřad Kochánov,  

b) internetové stránky obce Kochánov - www.kochanov.cz, 

c) úřední deska Obecního úřadu Kochánov. 

 

 

Čl. 8 

Závěrečná ustanovení 

  

1) Dodržování této vyhlášky kontroluje Obecní úřad Kochánov. 

2) Porušení vyhlášky lze postihovat podle obecně závazných právních předpisů. 

 

 

Čl. 9 

Účinnost 

 

Tato vyhláška nabývá účinnosti dne  01.04.2011. 

 

 

       Radek Heřmánek                                                                     Ing. Roman Vácha 

      místostarosta  obce                                                                         starosta obce 

 

 

 

 

 

 

 

Vyvěšeno na úřední desce dne:     30.03.2011 

 

 

Sejmuto z úřední desky dne:             

 

                                                 
3
 Vyhláška č. 381/2001 Sb, příloha č. 1 Katalog odpadů – skupina 17; 

http://www.kochanov.cz/

