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                                Obecně závazná vyhláška  
Obce Nesovice č. 1/2008     

 
o stanovení systému shromaţďování, sběru, přepravy, třídění, vyuţívání a odstraňování 

komunálních odpadů a systému nakládání se stavebním odpadem 
 

Zastupitelstvo obce Nesovice  vydává dne  4.2.2008  podle ustanovení § 10 písm. d) a § 84 
odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení, a v souladu s § 17 odst. 2 
zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů (dále jen "zákon o 
odpadech") tuto obecně závaznou vyhlášku.  
 

Čl. 1 
Působnost 

Závaznost vyhlášky 
 

1. Tato vyhláška řeší nakládání s komunálním odpadem a se stavebním odpadem obce  
Nesovice. 

2. Tato vyhláška je závazná pro všechny fyzické osoby, které mají na území obce  trvalé 
bydliště a pro další osoby, které se na území obce  zdrţují. 

 
 

Čl. 2 
Nakládání s komunálním odpadem 

 
1. Pro shromaţďování a třídění komunálního odpadu jsou občanům k dispozici tyto sběrné 

nádoby a zařízení: 
a) sběrné nádoby (popelnice) - slouţí k ukládání zbytkového odpadu po vytřídění, t.j. smetí, 

popel, saze, nevratné obaly z domácnosti, kuchyňské odpady, 
b) mobilní kontejnery na  velkoobjemový odpad - jsou přistavovány čtvrtletně dle                                                               
   vyhlášeného sběru  (mimo zimního období) - slouţí k ukládání  velkoobjemového odpadu 

z domácnosti. Stanoviště - dvůr Domu sluţeb( " Drbalovo")                                                                
c) kontejnery (např. plastové nádoby, kovové kontejnery) na tříděný odpad - papír, sklo, 

bioodpad (mimo zimní období), PET lahve (do doby zajištění plného sběru vytřídění 
umělých hmot) – stálá stanoviště Kotáry, u ZŠ, u Vykoupilového (kout), u KD, Ţleby,  
náves Letošov a obchod Letošov. 

d) sběrné středisko odpadů Respono a.s. : Bučovice, ul. Hájecká - lze odloţit následující 
nebezpečné   odpady vytříděné z  komunálního  odpadu např. nefunkční televizory, el. 
spotřebiče, olejové filtry, olověné akumulátory, odpad rtuti, výbojky, zářivky, textilní 
materiál znečištěný org. škodlivinami, staré nátěrové hmoty, obalový materiál znečištěný, 
odpadní oleje, monočlánky. Dále je moţnost odloţení dalších komunálních odpadů: 
bioodpad, potraviny s prošlou záruční lhůtou, sběrový papír, sběrové sklo, ţelezný šrot, 
opotřebované pneumatiky, staré oděvy a hadry, objemový odpad z domácnosti, 
televizory, lednice, starý nábytek apod.), otevřeno dle provozní doby sběrného střediska 

f) mobilní kontejner na svoz nebezpečného odpadu - lze odloţit následující odpady např. : 
obalový materiál znečištěný, olejové filtry, olověné akumulátory, odpad rtuti, výbojky, 
zářivky, textilní materiál znečištěný org. škodlivinami, odpadní oleje, staré nátěrové 
hmoty, televizory, popř. pneumatiky stanoviště u nádraţí ČD, četnost 2x ročně, upřesnění 
vyhlášením místním rozhlasem    

h) sběr vyřazených léků v lékárně ZS Nesovice  - dle otvírací doby 
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     Do nádob a zařízení uvedených pod bodem 1 písm. a), b), c) nepatří a je zakázáno 

odkládat nebezpečný odpad vytříděný z komunálního odpadu uvedený pod bodem 1 
písm. d) a f). Do nádob uvedených v bodu a), b) a c) nelze ukládat stavební a výkopový 
materiál (t.j. odpad získaný z demolic a staveb, popř. zemina). 

 
 

Čl. 3 
Nakládání se stavebním odpadem 

 
Stavební odpad vzniklý při stavební činnosti občanů popřípadě právnických nebo fyzických 
osob oprávněných k podnikání bude  odkládán do velkoobjemových kontejnerů oprávněné 
osoby, které budou odvezeny na náklady fyzické osoby (občana), právnické osoby nebo 
fyzické osoby oprávněné k podnikánín na řízenou skládku Kozlany, a.s.Respono. Tímto se 
nevylučuje moţnost zajistit se odvoz tohoto odpadu a uloţení na řízené skládky vlastními 
prostředky, popř. jiným způsobem.     
 
 

Čl. 4 
Sankce 

 
Porušení povinností při nakládání s komunálním odpadem a stavebním odpadem bude 
postihováno podle obecně závazných právních předpisů, t.j. podle zákona č. 200/1990 Sb., o 
přestupcích, ve znění pozdějších platných předpisů, a zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a 
o změně některých dalších zákonů. 
 
                                               

Čl. 5 
Zrušovací ustanovení 

 
Touto vyhláškou se zrušuje vyhláška o stanovení systému shromaţďování, sběru, přepravy, 
třídění, vyuţívání a odstraňování komunálních odpadů a systému nakládání se stavebním 
odpadem č. 3/2003  ze dne 18.11.2003. 
 

 
Čl. 11 

Účinnost 
 

Tato vyhláška nabývá účinnosti dne 1.3.2008 
 
 
 
 
 
 
 
 
           ..............................................                             .................................................. . 
                    Vítězslav Reška                                                   Ing. Petr Homola 
                      starosta obce                                                      místostarosta obce 
  
 
vyvěšeno: 6.2.2008 
sňato:        


