g) Objemný odpad,
h) Jedlé oleje a tuky,
i) 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) a h).
3) Objemný odpad je takový odpad, který vzhledem ke svým rozměrům nemůže být umístěn do
sběrných nádob.

Čl. 3
Soustřeďování �apíru, plastů, skla, kovů, biologického odpadu, jedlých olejů a tuků,
1) Papír, plasty, sklo, kovy, biologické odpady, jedlé oleje a tuky se so střeďují do zvláštních
sběrných nádob, kterými jsou:
a)
plasty a PET lahve jsou ukládány do nádob (zvonů) o objemu 1 100 litrů a 1500 litrů
se spodním výsypem
b)
sklo je ukládáno do nádob (zvonů) o objemu 1 100 litrů se spodním výsypem,
c) papír a nápojové kartony jsou ukládány do nádob (zvonů) o objemu 1500 I se spodním
výsypem
d) biologické odpady jsou ukládány do 240 litrových odpadových nádob s horním výsypem
a dále do šesti velkoobjemových kontejnerů,
e) kovový odpad je ukládán do velkoobjemového kontejneru,
f) jedlé tuky a oleje jsou ukládá11y do speciální nádoby určené k ukládání těchto odpadů.
2) Zvláštní sběrné nádoby jsou umístěny na těchto stanovištích:
Seznam stanovišť zvláštních sběrných nádob je uveden na webu www.nitkovice.cz,
v sekci odpady.
3) Zvláštní sběrné nádoby jsou barevně odlišeny a oz ačeny příslušnými nápisy:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

biologické odpady, barva zelená - velkoobjemové kontejnery,
biologické odpady, barva hnědá - nádoby o objemu 240 litrů
plasty, PET lahve, barva žlutá - nádoby 1100 a 1500 litrů,
sklo barevné, barva tmavě zelená - nádoby 1100 litrů,
kovový odpad, barva zelená, červená - kontejner na kovový odpad
Jedlé oleje a tuky, barva černá oranžové víko - nádoba objem 120 litrů

4) Do zvláštních sběrných nádob je zakázáno ukládat jiné složky komunálních odpadů, než pro
které jsou určeny.
5) Zvláštní sběrné nádoby je povinnost plnit tak, aby je bylo možno uzavřít a odpad z nich při
manipulaci nevypadával. Pokud to umožňuje povaha odpadu, je nutno objem odpadu před
jeho odložením do sběrné nádoby minimalizovat.
6) Vybrané tříděné složky komunálního odpadu dle čl.2, odst. 1, písmeno b), c), d), e) a g) lze
také odevzdávat ve sběrném dvoře Technických služeb Morkovice - Slížany.

3) Úh rada se vybírá jednorázově a to v hotovosti nebo převodem na účet obce.

Čl. 8
Závěrečná ustanovení
1) Nabytím účinnosti této vyhlášky se zrusuJe obecně závazná vyhláška obce
č.1/2019, ze dne 25. 10. 2019 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem
na území obce Nítkovice.
2) Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2022.
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místostarostka

Vyvěšeno na úřední desce dne: 10. 12. 2021

Bude sejmuto z úřední desky dne: 31. 12. 2021

Sejmuto z úřední desky dn.,e:

