Obecně závazná vyhláška
Zastupitelstva Obce Sokoleč
Obce Sokoleč
č. 2/2021
o obecním systému odpadového hospodářství na území obce Sokoleč

Zastupitelstvo obce Sokoleč se na svém zasedání dne 13. 12. 20212021 usnesením č. 3/11/2021
usneslo vydat na základě ust. § 59 odst. 4) zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, a v souladu s ust. § 10
písm. d), § 35 a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:
Čl. 1
Úvodní ustanovení
1) Touto obecně závaznou vyhláškou se stanovuje obecní systém odpadového hospodářství na území
obce Sokoleč1 (dále jen „obec") a stanovují se povinnosti osob související s předáváním odpadů do
obecního systému odpadového hospodářství.
2) Touto obecně závaznou vyhláškou se určují místa, kam lze odkládat komunální odpad.
Čl. 2
Třídění komunálního odpadu
1) Osoby předávající komunální odpad do obecního systému odpadového hospodářství jsou povinny
třídit a odděleně soustřeďovat následující složky komunálního odpadu:
a) papír
b) plasty včetně PET lahví a nápojových kartonů
c) sklo
d) kovové obaly
e) ostatní kovy
f) jedlé oleje a tuky
g) biologicky rozložitelný odpad rostlinného původu
h) nebezpečný odpad
i) objemný odpad
2) Komunální odpad, který zbyde po vytřídění na složky uvedené v odst. 1) tohoto článku, je směsným
odpadem.
3) Objemný odpad – komunální odpad, který vzhledem ke svým rozměrům nemůže být umístěn do
běžných sběrných nádob.
Čl. 3
Sběrné nádoby a místa určená k odkládání vytříděných složek komunálního odpadu
1) Vytříděné složky komunálního odpadu uvedené v ust. čl. 2. odst. 1) této obecně závazné vyhlášky
se odkládají do sběrných nádob, kterými jsou vybaveny domácnosti. Konkrétně plasty, PET lahve,
nápojové kartony do 240 litrových nádob se žlutými klipy a bioodpad do hnědých 240 litrových
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nádob. Další možností je odkládaní odpadů do zvláštních sběrných nádob, které jsou na území obce
umístěny v době vydání této obecně závazné vyhlášky v těchto lokalitách:
a) Za Myslivnou – papír, sklo, kovové obaly
b) V Lípách – papír, sklo, bioodpad
c) U Samoobsluhy– papír, sklo, kovové obaly
d) Severní – papír, sklo, kovové obaly, bioodpad
e) Na Březinu– papír, sklo,
f) Sběrný dvůr v ulici Cerhenská – plasty, papír, sklo, ostatní kovy, jedlé oleje a tuky, bioodpad

2) Zvláštní sběrné nádoby jsou barevně odlišeny a označeny příslušnými nápisy:
a) papír - nádoby modré barvy
b) plasty – nádoby žluté barvy
c) sklo - nádoby zelené barvy
d) kovové obaly – nádoby šedé barvy
e) ostatní kovy – označený kontejner na sběrném dvoře
f) jedlé oleje a tuky – označená nádoba o objemu 240 litrů
g) bioodpad – zelené kontejnery

3) Biologicky rozložitelný odpad lze odkládat do kontejnerů přistavených v jednotlivých částech obce
a to v ulicích:
✓ Lhotecká
✓ V Lípách
✓ Severní
✓ K Hájovně
✓ Švestková
4) Sběr a svoz nebezpečných složek komunálního odpadu je zajišťován dvakrát ročně jejich
odebíráním na předem vyhlášeném přechodném stanovišti přímo do zvláštních sběrných nádob
k tomuto sběru určených. Nebezpečné složky komunálního odpadu jsou předávány přímo svozové
firmě, které sběr a svoz zajišťuje dodavatelsky. Informace o sběru a svozu nebezpečných složek
komunálního odpadu jsou zveřejňovány na úřední desce obecního úřadu, na internetových
stránkách obce Sokoleč, popř. místním rozhlasem.
Čl. 4
Shromažďování směsného odpadu
1) Směsný odpad se shromažďuje do typizovaných sběrných nádob – popelnic o objemu 120, 240
a kontejnerů o objemu 1 100 litrů, určených ke shromažďování směsného komunálního odpadu.
2) Na území obce jsou rozmístěny na veřejných prostranstvích odpadkové koše, které jsou určeny pro
odkládání drobného směsného odpadu.
3) Osoby předávající komunální odpad do obecního systému odpadového hospodářství jsou povinny
zajistit si na svůj náklad sběrné nádoby na směsný odpad a zajistit dostatečný objem či počet těchto
sběrných nádob tak, aby nedocházelo k jejich přeplňování nebo odkládání odpadů mimo sběrné
nádoby. Sběrné nádoby musí být v takovém fyzickém a technickém stavu, aby umožňovaly
bezpečné ukládání komunálních odpadů a jejich odvoz oprávněnou osobou.

4) Osoby předávající odpad do obecního systému odpadového hospodářství zajistí, aby v den sběru
(svozu) odpadu nejpozději do 06.00 hod. byly sběrné nádoby na odpad zpřístupněny pro obsluhu
provádějící sběr (svoz) odpadu. Svozový den trvá od 06.00 do 22.00 hod.

Čl.5
Objemný odpad
Objemný odpad je takový odpad, který vzhledem ke svým rozměrům nemůže být umístěn do
běžných sběrných nádob (např. koberce, matrace, nábytek). Objemný odpad se odkládá na
sběrném dvoře, který je umístěn na území obce v ulici Cerhenská.

Čl. 6
Nakládání se stavebním a demoličním odpadem
1)

Stavebním odpadem a demoličním odpadem se rozumí odpad vznikající při stavebních
a demoličních činnostech nepodnikajících fyzických osob. Stavební a demoliční odpad není
odpadem komunálním.

2)

Stavební a demoliční odpad lze předávat na sběrný dvůr pouze 1x měsíčně a to každou první
sobotu v měsíci.

3)

Fyzické osoby mohou předávat stavební a demoliční odpad na určeném místě o maximálním
objemu přívěsného vozíku za osobní automobil 1x měsíčně za jedno číslo popisné.
Čl. 7
Zrušovací ustanovení

Zrušuje se obecně závazná vyhláška obce Sokoleč č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním
odpadem na území obce Sokoleč, ze dne 8. 4. 2015.

Čl. 8
Účinnost
Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2022.

_______________________
Richard Kosina
místostarosta

_______________________
Ing. Marián Sipajda
starosta obce

Vyvěšeno na úřední desce OÚ Sokoleč dne: ……………………………
Současně zveřejněno na elektronické úřední desce.
Sejmuto z úřední desky dne: …………………………..

