Příloha č. 1 k OZV 1/2015
Specifikace a umístění sběrných nádob
Sběrná nádoba je typizovaná nádoba s vnitřním objemem od 110 do 1 100 litrů nebo velkoobjemový kontejner,
event. jiný sběrný prostředek uvedený v této příloze, který splňuje bezpečnou manipulaci s odpadem nebo
vytříděnou složkou odpadu.

Název odpadu

Barva, velikost a další specifikace sběrné nádoby
Nádoby o objemu 110 nebo 120 litrů,
sběrné nádoby kovová –
kontejnery 1 100 litrů, PET pytel 120 litrů
pozinková, plastová černá
s logem nebo názvem svozové
nebo šedivá, nebo barevná
společnosti nebo obce (nutno zakoupit na
bez označení
obecním úřadě)

Směsný komunální odpad*/

Slouží k odkládání odpadů
vyprodukovaných při konzumaci nápojů
a potravin na těchto prostranstvích a pro
odkládání zvířecích exkrementů
odpadkové koše rozmístěné chovaných v domácnostech, pokud
na veřejných prostranstvích vzniknou na veřejných prostranstvích.
v obci
Nelze je používat k odkládání odpadů
vyprodukovaných v domácnostech
a z činnosti fyzických a právnických
osob oprávněných k podnikání.
při pořádání sportovních,
kulturních
a
jiných
nepravidelných
akcí
na
území obce jsou využívány
PET
pytle,
kontejnery,
sběrné nádoby v držení
pořadatele nebo v držení
obce na základě písemné
dohody s obcí

Slouží k odkládání odpadů
vyprodukovaných při konzumaci nápojů
a potravin na těchto akcích.
K odkládání odpadů lze využít 110, 120,
140, 240 litrů, kontejnery 1 100 litrů, PET
pytle. Dostatečný počet nádob, zajištění
třídění, odstranění odpadů a úhradu
nákladů nese pořadatel akce.

*/- zbytkový po vytřídění využitelných složek (papír, plast, sklo, kovy, biologicky rozložitelný odpad, textil)
a nebezpečných odpadů

Dostatečný objem sběrné nádoby
Dostatečný objem sběrné nádoby na směsný komunální odpad je v souladu s obecně závaznou vyhláškou
obce Velký Osek č. 1/2015, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území obce Velký Osek a systém nakládání se stavebním
odpadem (vyhláška o odpadech), článek 3, je takový vnitřní objem sběrné nádoby nebo součet vnitřních objemů
sběrných nádob, který při dané frekvenci svozu odpadu a při daném počtu osob užívajících objekt umožňuje
uložit veškerý směsný odpad vznikající při provozu domácnosti.

Doporučený objem sběrné nádoby podle druhu objektu
Druh objektu

Doporučený objem pro výpočet velikosti sběrné nádoby
v litrech na osobu
den
týden

Bytové domy- sídlištní
zástavba

6,3

44,1

Rodinné domy

4,5

31,5

Pro stanovení dostatečného objemu sběrné nádoby bylo vycházeno z:

- průměrného množství směsného komunálního odpadu vyprodukovaného v r. 2007 ČR
294 kg/obyvatele s přihlédnutím k údajům za r. 2012 ČR 265 kg/obyvatele (zdroj: ČSÚ http://www.czso.cz/),
- orientační přepočtové tabulky množství odpadů - 1 m³ směsného komunálního odpadu je
0,16 t (zdroj: VÚV T.G.M., - Centra pro hospodaření s odpady http://ceho.vuv.cz/,

Název odpadu
Papír a lepenka
barevné

Barva, velikost sběrné nádoby, místo
odložení
modrá
zelená

Sklo bílé
bílé a barevné
Plasty
a nápojové kartony

dělený „DUO“
bílá - zelená
žlutá

hnědá

Biologicky rozložitelný
odpad

Obecní dvůr

Kovy

Objemný odpad
Jedlý olej a tuk

Nebezpečný odpad
Stavební odpad
Textil, obnošené
šatstvo

Papír, plasty,
nápojové kartony,
kovy

Poznámka

1 100 litrů kontejner
Odpovídající barvu sběrné
1 800 a 2 100 litrů kontejner nádoby splňuje i taková
nádoba, která má víko
nebo jiné označení
1 800 a 2 100 litrů kontejner
k odpovídající barvě (např.
kovový kontejner se žlutým
1 800 a 2 100 litrů kontejner víkem, nebo se žlutým
popisem či nálepkou). Dle
1 100 litrů kontejner
aktuálního seznamu.
120 a 240 litrů – plast,
nádoba musí být označena
známkou “BIO“, kterou obdrží
občan od obecního úřadu.
Svoz je organizován vždy 1x
za 14 dní v období 01.04. 31.10.

Lze využít kompostování
odpadu na vlastním
pozemku.
Obec informuje občany
způsobem v místě
obvyklém o termínu
a organizaci svozu.

2x
ročně
svoz
větví
organizovaný
obecním
úřadem po nahlášení č.p.
a fyzické osoby.
kontejner vyhrazený pro sběr
kovů

Sběrna je
Vladimír Anderle, CZS00541, zapojena do systému
U Máčidla 717, Velký Osek
obce.
Jsou zde odkládány
Obecní dvůr
velkoobjemový kontejner
rozměrné odpady.
označená sběrná nádoba
Oleje jsou předány
Obecní dvůr
(kanystr 5 -50 litrů)
obsluze obecního dvora.
Předání nebezpečného
Obec informuje občany
2x ročně mobilním
odpadu je přímo původcem
způsobem v místě
svozem oprávněnou na určeném stanovišti
obvyklém o termínu
osobou
obsluze, kterou zajišťuje
a stanovištích mobilního
oprávněná osoba.
sběru.
do 0,5 t /rok a č.p.
Obecní dvůr
velkoobjemový kontejner
Za budovou OÚ Revoluční
speciální kontejner
umístěný v obci
36.
Sběrna kovů

Sběrové akce
pořádané subjekty,
jejichž zřizovatelem
je obec nebo
občanská sdružení
a spolky v obci
Velký Osek

Akce musí být oznámena
obci před zahájením.
Pořadatel oznámí termín
Předání odpadu je přímo na a délku akce, druhy
určeném stanovišti obsluze,
sbíraných odpadů,
kterou zajišťuje pořadatel
odpovědnou osobu, vč.
této akce, který zodpovídá za telefonického spojení. Po
zabezpečení a odvoz
skončení akce oznámí
odpadu.
pořadatel obci, množství
odpadů a identifikační
údaje oprávněné osoby,
které odpady předal.

VELKÝ OSEK
Stanoviště kontejnerů na tříděný odpad „Sběrná hnízda“

sklo

Stanoviště kontejnerů

papír plast směs bílé

1 Palackého x Havlíčkova /u špýcharu/
2 Palackého x Nádražní
3 9. května x Nádražní /u nádraží ČD/
4 Sokolovská x Švermova /na Stráži/
5 U Hřišt x Prokopa Holého /u hřiště/
6 Smetanova x Riegrova


























drobný
elektroodpad



textil

7 Prokopa X Holého /hospoda Na Růžku/
8 Dukelských hrdinů x Nábřeží /samoobsluha
Desítka/
9 nám. Petra Bezruče
10 Jiráskova x Chelčického
11 Sluneční x Revoluční
12 Hvězdná x Komenského
13 U Motelu
14 V Zahradách /pod vodojemem/
15 Přemyslova x U Máčidla
16 Revoluční /za Obecním úřadem/
17 Revoluční /za prodejnou potravin, bytovky/
18 Komenského /u nákup. střediska/
19 Žižkova /u knihovny/
20 Dukelských hrdinů /u minerálky/
21 SBĚRNÉ MÍSTO

obecní dvůr

naproti obecnímu úřadu, ul. Revoluční

22 nové bytovky na Šanghaji
23 Hřbitov
X1 MZŠ pro výsyp kontejnery u nákup. střediska
X2 MŠ pro výsyp ul. Masarykova, před MŠ

PROVOZNÍ DOBA














































































SBĚRNÉHO MÍSTA

Obecní dvůr, Revoluční 36, Velký Osek
Roční období,
provozní hodiny

letní
1. 4. – 30. 9.

zimní
1. 10. – 31. 3.

Pondělí

1300 – 1700

1300 – 1700

Středa

1300 – 1700

1300 – 1700

Neděle

900 – 1130

900 – 1130
vždy první neděle v měsíci

