OBEC Roztoky
Zastupitelstvo obce Roztoky
Obecně závazná vyhláška obce Roztoky
č. 4/2020,
o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území
obce Roztoky
Zastupitelstvo obce Roztoky se na svém zasedání dne 10. 12. 2020 usnesením č.
2020/12/10 – 11 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 v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o
obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o obcích“), tuto
obecně závaznou vyhlášku:
Čl. 1
Úvodní ustanovení
1)

Tato obecně závazná vyhláška (dále jen „vyhláška“) stanovuje systém shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na
území obce Roztoky, včetně nakládání se stavebním odpadem 1.
Čl. 2
Třídění komunálního odpadu

1) Komunální odpad se třídí na složky:
a) Biologické odpady rostlinného původu,
b) Papír,
c) Plasty včetně PET lahví,
d) Sklo,
e) Kovy,
f) Nebezpečné odpady,
g) Objemný odpad,
h) Směsný komunální odpad,
i) Textil
j) Nápojové kartony
k) Jedlé oleje a tuky 2
2) Směsným komunálním odpadem se rozumí zbylý komunální odpad po stanoveném
vytřídění podle odstavce 1 písm. a), b), c), d), e), f), g), j) a k).
Čl. 3
Shromažďování tříděného odpadu
1) Tříděný odpad je shromažďován do zvláštních sběrných nádob, kterými jsou sběrné
nádoby, pytle, (velkoobjemové) kontejnery.
Vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 93/2016 Sb., o Katalogu odpadů.
Vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 321/2014 Sb., o rozsahu a způsobu zajištění odděleného
soustřeďování složek komunálního odpadu – § 2 odst. 7 povinnost od 1.1. 2020.
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2) Zvláštní sběrné nádoby jsou umístěny na stanovištích sběrných hnízd:
- viz příloha č. 1 této vyhlášky
3) Zvláštní sběrné nádoby jsou barevně odlišeny a označeny příslušnými nápisy:
Biologické odpady rostlinného původu, barva hnědá
Papír, barva modrá
Plasty, barva žlutá
Sklo, barva zelená
Kovy, kontejner umístěný na sběrném místě „Úložiště odpadů“ , barva šedá
s označením kovové odpady
f) Textil, barva červená s označením TEXTIL
g) Kartony, barva červená nebo s označením nápojové kartony
h) Jedlé oleje a tuky, barva černá s označením zelenou nálepkou OLEJE A TUKY

a)
b)
c)
d)
e)

4) Do zvláštních sběrných nádob je zakázáno ukládat jiné složky komunálních odpadů, než
pro které jsou určeny.
5) Je zakázáno ponechávat odpad vedle kontejnerů.
6) Tříděný odpad kovy, papír, elektrozařízení, bioodpad, velkoobjemový odpad lze také
odevzdávat v „Úložišti odpadů“, které je umístěno za prodejnou COOP Jednoty
Rakovník.
7) Pytle s označením svozové společnosti lze odkládat též v „Úložišti odpadů“.

Čl. 4
Sběr a svoz nebezpečných složek komunálního odpadu
1) Sběr a svoz nebezpečných složek komunálního odpadu je zajišťován minimálně dvakrát
ročně (duben, říjen) jejich odebíráním na předem vyhlášených přechodných stanovištích
přímo do zvláštních sběrných nádob k tomuto sběru určených. Informace o sběru jsou
zveřejňovány v Roztockých listech, na úřední desce před obecním úřadem, SMS zprávou
v rámci registrovaných příjemců informačního systému obce a na www stránkách obce.
2) Shromažďování nebezpečných složek komunálního odpadu podléhá požadavkům
stanoveným v čl. 4 odst. 4.

Čl. 5
Sběr a svoz objemného odpadu
1) Objemný odpad je takový odpad, který vzhledem ke svým rozměrům nemůže být
umístěn do sběrných nádob (např. koberce, matrace, nábytek, či jinak objemný odpad).
2) Sběr a svoz objemného odpadu je zajišťován dvakrát ročně jeho odebíráním na předem
vyhlášených přechodných stanovištích přímo do zvláštních sběrných nádob k tomuto
účelu určených. Informace o sběru jsou zveřejňovány v Roztockých listech, na úřední
desce před obecním úřadem, SMS zprávou v rámci registrovaných příjemců
informačního systému obce a na www stránkách obce.
3) Objemný odpad lze také odevzdávat v „Úložišti odpadů“, které je umístěno za prodejnou
COOP Jednota Rakovník, během provozní doby.
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4) Shromažďování objemného odpadu podléhá požadavkům stanoveným v čl. 4 odst. 4.
Čl. 6
Shromažďování směsného komunálního odpadu
1) Směsný komunální odpad se shromažďuje do sběrných nádob. Pro účely této vyhlášky
se sběrnými nádobami rozumějí:
a) typizované sběrné nádoby (popelnice, kontejnery) určené ke shromažďování směsného
komunálního odpadu o velikosti 60l,80l,110l, 120l, 240l, 770l a 1100l
b) igelitové pytle určené ke shromažďování směsného komunálního odpadu
c) odpadkové koše, které jsou umístěny na veřejných prostranstvích v obci, sloužící pro
odkládání drobného směsného komunálního odpadu. Do odpadkových košů je zakázáno
ukládat komunální odpad z domácností, odpad z provozování podnikatelské činnosti,
odpad nebezpečný a další.
2) Stanoviště sběrných nádob je místo, kde jsou sběrné nádoby trvale nebo přechodně
umístěny za účelem dalšího nakládání se směsným komunálním odpadem oprávněnou
osobou. Stanoviště sběrných nádob jsou individuální nebo společná pro více uživatelů.
3) Požadavky na sběrné nádoby na komunální odpad:
a) Sběrné nádoby je nutné udržovat v dobrém technickém stavu tak, aby byla
umožněna bezpečná manipulace s nimi a bylo umožněno použití adekvátní
mechanizace.
b) Komunální odpad se ukládá do typizovaných sběrných tak, aby je bylo možné
řádně uzavřít a odpad z nich při manipulaci nevypadával
c) Sběrné nádoby se používají pouze k účelu, k němuž jsou určeny a pouze
k odkládání odpadů, pro něž jsou určeny
d) Do sběrných nádob na odpad rozmístěných mimo Úložiště odpadů je zakázáno
ukládat nebezpečný odpad, objemný odpad, žhavý popel a dále předměty, které
by mohly poškodit sběrnou nádobu či způsobit nefunkčnost uzavření nádob.
4) Sběrné nádoby na směsný komunální odpad občané umísťují přednostně na svém
pozemku, nemají-li tuto možnost, mohou je ponechat uklizené na vhodném místě na
veřejném prostranství. V den svozu přistaví nádoby tak, aby byly přístupné pro svoz
smluvním partnerem oprávněným ke svozu směsného odpadu. Při umístění nádob na
veřejném prostranství jsou občané povinni dbát na ochranu bezpečnosti zdraví, majetku
a životního prostředí. Dny svozu určuje smluvní partner obce oprávněný k nakládání
s odpady.
Čl. 7
Nakládání se stavebním odpadem
1) Stavebním odpadem se rozumí inertní odpad, vznikající při stavebních pracích,
demolicích a stavebních úpravách, uvedené v Katalogu odpadů (např. stavební a
demoliční odpad, beton, cihly, tašky a výkopová zemina).
2) Stavební odpad není odpadem komunálním a nepatří tedy do sběrných nádob na
komunální odpad.
3) Stavební odpad lze použít, předat či odstranit pouze zákonem stanoveným způsobem.
4) Pro odložení stavebního odpadu si může občan na vlastní náklady zajistit likvidaci
přistavením kontejneru nebo je možné objednat kontejner, který bude přistaven a
odvezen za úplatu. Objednávky přijímá obecní úřad.
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Čl. 8
Sběr elektrozařízení
1) Ke sběru elektrozařízení, drobných elektrospotřebičů, bojlerů, počítačů, bílé techniky
apod. slouží přístřešek na Úložišti odpadů za prodejnou COOP Jednota Rakovník.
2) Do zpětného odběru elektrozařízení je zapojen spolek SDH Roztoky. Data o množství
takto sebraného odpadu následně předává obci.
Čl. 9
Závěrečná ustanovení
1) Nabytím účinnosti této vyhlášky se zrušuje Obecně závazná vyhláška obce
č.1/2019, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunální odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce
Roztoky
2) Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1.1.2021.

………………...……………….
Mgr. Tomáš Vostatek
místostarosta

……………………………
Ing. Lenka Peterková
starostka

Vyvěšeno na úřední desce obecního úřadu dne: 11.12.2020
Sejmuto z úřední desky obecního úřadu dne:
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