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OBEC KASALICE
obecně závazná vyhláška obce Kasalice č. 1l2o22
o stanovení obecního systému odpadového hospodářství
ZastuPitelstvo obce Kasalice se na svém zasedání ane !,€1* usnesením č. *
u.n".lo vydat
na základě § 59 odst.
zákona č. .541_t2O2O Sb., o odpadech (dále jen ,,=ákoi
o odPadech"), . vso.ulad.u s § 10 písm. d) § 84 odst.2 písm. ňl ,aroná e. tzblzoóo
su.,
o obcích (obecní zřízenÍ), ve znění pozdějšňh
"
předpisů, tuto obecn ě závaznorr vyhlášku
(dále jen,,vyhláška"):
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OuoaniŤt"Í"nou"ni
1)

Tato vYhláŠka stanovuje obecní systém odpadového hospodářství na územíobce
Kasalice

2)

Ka.Ždý je.Povinen odPad nebo movitou věc, které předává do obecního
systému, odkládat na

3)

V okamŽiku, kdY osoba zapojená do obecního systému odložímovitou věc nebo odpad,

s povinnostmi stánovenými pro daný árúň, kategorii nebó
materiál odPadu nebo movitých věcí zákonem o odpadeóh a tbuto vyrriáš1oui.
místa urČená obcÍ. v souladu

s.výjim.kou uýrobků s ukončenou životností,na mísiě obcí k tomuto účeluurčeném,
stávb se
obec vlastníkem této movité věci nebo odpadu2.

4)

StanoviŠtě sběrných
je místo, kde jsou sběrné nádoby trvale nebo přechodně
.ng.9.on
umístěnY za ÚČelem dalŠÍhonakládání s komúnátním odpadem. Stanoviště sběrných
nádob
jsou individuální nebo společná pro více uživatelů.
ěl. z
Oddětené soustřed'ování komunálního odpadu

1) OsobY Předávající komunální odpad na místa určená obcí jsou povinny odděleně
soustřed'ovat následuj ícísložky:

a) Biologické odpady,
b) Papír,
c) Plasty včetně PET lahví,
d) Sklo,
e) Kovy,
f) Nebezpečnéodpady,
g) Objemný odpad,
h) Jedlé oleje a tuky,
i) Směsný komunální odpad

2)
1

2

l

Sm.99|ýln komunálním odpadem se rozumí zbylý komunální odpad po stanoveném
|-vytřídění podle odstavce 1 písm. a), b), c), d), e;, t), a
91

§ 61 zákona o odpadech
§ 60 zákona o odpadech

n;.

3)

Obj.emný odpad je takový
.odpad, ktený vzhledem ke svým rozměrům nemůžebýt
umístěn do sběrných nádob (např. koberce, matrace, nábyteŘ,...
).

čl. g
Soustřed'ování papírun plastŮ, skla, kovů, biologického odpadu, jedlých olejů a tuků

1) PqPÍI, PlastY, sklo, k9yy, biologické odpady, jedlé o|eje a tuky se soustřed,ují

do
zvláŠtníchsběrných nádob_, ktenýmijsou indivíduálnínádoby na bio'odpad, kontejneiy ňá
P9Pfu: PlastY, sklo, spoleČná sběrná nádoba na kov (pÉchovky) a společná sběrná
nádoba na jedlé oleje a tuky.

2) zvláštnísběrné nádoby

jsou umístěny na těchto stanovištích:
Sběrné ná.dobY na papír, plasty, sklo, kovy, jedlé oleje a tuky jsou umístěny ve dvoře
obecního úřadu č.p.46,

Velkoobjemový kontejner na bioodpad je umístěn ve dvoře obecního úřadu č.p. 46
minimálně dvakrát ročně. lnformace o svozu jsou zveřejňovány na úřednídesce
obecního Úřadu, webových stránkách obce, přípacině individuálně do schránky.

3)

ZvláŠtnísběrné nádoby jsou barevně odlišeny a označeny příslušnými nápisy:

a)
b)

c)

d)
e)

0

Biologické odpady, barua hnědá
Papír, barua modrá
Plasty, PET lahve, barua žtutá
Sklo, barua zelená
Kovy, barua zelená
Jedlé oleje a tuky, biarua černá s označením

4)

Do zvláŠtníchsb_ěrných nádob je zakázáno ukládat jiné složky komunálních odpadů, než
pro které jsou určeny.

5)

ZvláŠtnísběrné nádoby je povinnost plnit tak, aby je byto možno uzavřít a odpad z nich
Při maniPulaci nevypadával. Pokud to umožňuje loVahá odpadu, je nutno objem odpadu
před jeho od]ožením do sběrné nádoby minimálizovat.

čl. +
Svoz nebezpeěných složek komunátního odpadu
Svoz nebezpeČných sloŽek komunálního odpadu je zajišťován minimálně dvakrát ročně
jejich odebíráním na předem vyhlášeném stanovišii přímo do zvláštních sběrných nádob
k tomuto sběru určených. lnformace o svozu jsou zveřejňovány na úřeóní desce
obecního Úřadu, webových stránkách obce, případně individuálně do schránky.

čl. s
Svoz objemného odpadu

2

S_voz objemného odpadu je

_zajišťován minimálně dvakrát ročně jejich odebíráním na
Předem vYhláŠenémstanovišti přímo do zvláštníchsběrnýctr náobr k tomuto sběru
urČených. lnformace
jsou zveřejňovány na úřední desce obecního úřadu,
.o svozu
webových stránkách obce, případně individúálně d'o schránky.

čl. s

Soustřed'ování směsného komunálního odpadu
Směsný komunální odpad se odkládá do sběrných nádob. Pro účelytéto vyhlášky se
sběrnými nádobami rozumějí:
a) popelnice
b) odPadkové koŠe,které jsou umístěny na veřejných prostranstvích v obci, sloužícípro
odkládání drobného směsného komunálního oOpáOÚ.

čl. z
závěreěná ustanovení
Tato vyhláška nablývá účinnostidnem od 1. 1 .2022.

Edita sobotková
starosta

Vyvěšeno na úřední desce obecního úřadu dne:
Sejmuto
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úřední desky obecního úřadu dne:
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