
OBEC BOHUSLAVICE 
IČ: 00302384, DIČ: CZ00302384 

OKRES ŠUMPERK        PS Č 789 72            ℡ 583 444 334, 606 055 089 

1 
 

 
OBEC Bohuslavice 

Zastupitelstvo obce Bohuslavice 

Obecně závazná vyhláška 

č. 1 /2015 , 

o stanovení systému shromaž ďování, sb ěru, p řepravy, t řídění, využívání  
a odstra ňování komunálních odpad ů a nakládání se stavebním odpadem na území 

obce Bohuslavice 
 
 
Zastupitelstvo obce Bohuslavice se na svém zasedání dne 4.3.2015  usnesením č. 3.A.h) 
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 
 

Tato obecně závazná vyhláška (dále jen „vyhláška“) stanovuje systém shromažďování, 
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících 
na území obce Bohuslavice, včetně nakládání se stavebním odpadem1). 

 
Čl. 2 

Třídění komunálního odpadu  
 

1) Komunální odpad se třídí na složky: 
 

a) Kovy, 
b) Sklo bílé, 
c) Sklo barevné, 
d) Papír, 
e) Plasty včetně PET lahví, 
f) Nápojové kartony, 
g) Biologicky rozložitelné odpady rostlinného původu, 
h) Nebezpečné odpady, 
i) Objemný odpad, 
j) Směsný komunální odpad. 

 
2) Směsným komunálním odpadem se rozumí zbylý komunální odpad po stanoveném 

vytřídění podle odstavce 1 písm. a), b), c), d), e), f), g), h) a i). 
 

Čl. 3 
Shromaž ďování t říděného odpadu 

 
1) Vytříděný odpad je shromažďován na uzavřeném sběrném místě, který je pro veřejnost 

otevřen každou sobotu od 9.00 do 10.00 hodin a v období od 1.4. do 31.10. příslušného 

                                                 
1) Vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam 
nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při 
udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů) 
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kalendářního roku i každou středu od 17.00 do 18.00 hodin. Tříděný odpad je 
shromažďován do zvláštních sběrných nádob. Nad řádným tříděním odpadu a na 
ukládání do správných nádob dohlíží správce skládky. Všichni občané musí 
uposlechnout jeho pokynů. Dovoz předem roztříděného odpadu na skládku si zajišťují 
občané sami. 

 
2) Zvláštní sběrné nádoby jsou barevně odlišeny a označeny příslušnými nápisy: 
 

a) Kovy do menšího kontejneru, 
b) Sklo bílé do světlých plastových nádob, 
c) Sklo barevné do zelených plastových nádob, 
d) Papír do modrých plastových nádob, 
e) Plasty včetně PET lahví do žlutých pytlů a žlutých kontejnerů, 
f) Nápojové kartony do oranžových pytlů, 
g) Biologicky rozložitelné odpady rostlinného původu do kontejneru označeném nápisem 

BIO odpad, 
h) Nebezpečné odpady – sběr a svoz je zajišťován vždy v termínech předem 

zveřejněných na úřední desce, na internetových stránkách obce a rozhlasem, místo 
sběru je vždy u sběrného místa,  

i) Směsný komunální odpad a objemný odpad do velkých kontejnerů, 
 

3) Do zvláštních sběrných nádob je zakázáno ukládat jiné složky komunálních odpadů, než 
pro které jsou určeny. 

 
 

Čl. 4 
Nakládání se stavebním odpadem 

 
1) Stavebním odpadem se rozumí stavební a demoliční odpad. Stavební odpad není 

odpadem komunálním. 
 
2) Stavební odpad lze použít, předat či odstranit pouze zákonem stanoveným způsobem. 
 
3) Odvoz a likvidaci stavebního odpadu si zajišťují občané sami a na své náklady. 

 
Čl. 5 

Závěrečná ustanovení 
 

1) Nabytím účinnosti této vyhlášky se zrušuje Obecně závazná vyhláška  
č. 1/2009, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a 
odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce 
Bohuslavice.  

 
2) Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1.4.2015 . 
 
 
 
                                                                                    .   
 Ing. Miroslav Müller                                                                              Bc. Luboš Vlček 
      místostarosta                                                                                          starosta  
 
 
Vyvěšeno na úřední desce obecního úřadu dne: 16.3.2015 
 
Sejmuto z úřední desky obecního úřadu dne:      1.4.2015     


