
  

Obecně závazná vyhláška 

obce Rostoklaty č. 3/2019 

kterou se mění obecně závazná vyhláška obce Rostoklaty č. 1/2017 o stanovení 
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování 

komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce 
Rostoklaty 

Zastupitelstvo obce Rostoklaty se na svém zasedání dne 16.12.2019 usnesením č. 11/2019, 

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, kterou se mění 

obecně závazná vyhláška obce Rostoklaty č. 1/2017 o stanovení systému shromažďování, sběru, 

přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním 

odpadem na území obce Rostoklaty: 

Čl. 1 
Změnová ustanovení 

(1) Čl. 2 odst. 1 písm. a) zní: 

„a) Biologický odpad rostlinného původu,“. 

(2) Čl. 2 odst. 1 písm. h) zní: 

„h) Jedlé oleje a tuky,“. 

(3) V čl. 2 odst. 1 se za bod i) nově vkládá bod j), který zní: 

„j) Použitý textil a boty.“. 

(4) V čl. 2 odst. 2 zní: 

„Směsným komunálním odpadem se rozumí zbylý komunální odpad po stanoveném vytřídění 

podle odstavce 1 písm. a), b), c), d), e), f), g), h) a j).“ 

(5) Čl. 3 odst. 4 se nově značí jako odst. 5 a odst. 2, 3, a 4 zní: 

„2) Sběrné nádoby na biologický odpad rostlinného původu, papír, plasty, PET lahve a 

tetrapaky, sklo, kovy, jedlé oleje a tuky, drobný elektroodpad a baterie a textil a obuv jsou 

barevně odlišeny a označeny příslušnými nápisy: 

a) biologický odpad rostlinného původu – barva hnědá 

b) papír – barva modrá, 

c) plasty, PET lahve a tetrapaky – barva žlutá, 

d) sklo bezbarvé – barva bílá, 

e) sklo barevné – barva zelená, 

f) kovy – barva šedá, 

g) jedlé oleje a tuky - barva hnědá, 

h) drobný elektroodpad a baterie - různobarevná, 

i) textil a obuv – barva bílá. 

3) Sběrné nádoby na biologický odpad rostlinného původu, papír, plasty, PET lahve a 

tetrapaky jsou umístěny u jednotlivých nemovitostí, jsou určeny pro potřeby těchto 

nemovitostí a jsou vyváženy v termínech vyhlášených Obecním úřadem Rostoklaty. 

4) Sběrné nádoby na sklo, kovy, jedlé oleje a tuky, drobný elektroodpad a baterie a textil a 

obuv jsou umístěny na sběrných místech vyhlášených Obecním úřadem Rostoklaty.“ 



  

Čl. 2 
Závěrečná ustanovení  

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2020. 

   ………………………. ………………………….. 

 Markéta Reichová, místostarosta Jiří Mokošín, starosta 

 

 

 

 

Vyhláška byla schválena dne:                   16.12.2019 

Vyhláška byla vyvěšena dne: 17.12.2019   

Vyhláška byla sejmuta dne:   

Vyhláška nabyla účinnosti dne:  

Vyhláška byla odeslána na MV dne: 17.12.2019 


