
OBEC  SEZEMICE, okres Mladá Boleslav

Obecně závazná vyhláška obce SEZEMICE č. 1/2020 o stanovení systému shromažďování, sběru, 
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním 
odpadem na území obce Sezemice.

Zastupitelstvo obce Sezemice se na svém zasedání dne 28. 1. 2020 usnesením č. 1/2020 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 (dále jen 

„vyhláška“): 

Čl. 1

Úvodní ustanovení
Tato obecně závazná vyhláška stanovuje systém shromažďování sběru, přepravy, třídění, využívání a

odstraňování komunálních odpadů vznikajícíh na území obce Sezemice, včetně nakládání se stavebním
odpadem1.

Čl. 2

Třídění komunálního odpadu

1) Komunální odpad se třídí na složky:

a) Biologické odpady rostlinného původu 

b) Papír

c) Plasty včetně PET lahví

d) Sklo

e) Kovy

f) Nebezpečné odpady

g) Velkoobjemný komunální odpad

h)  Jedlé oleje a tuky

ch)  Kovové odpady z domácností

i) Směsný komunální odpad

2) Směsným komunálním odpadem se rozumí zbylý komunální odpad po stanoveném vytřídění podle odst. 1 
písm. a), b), c), d), e), f), g), h), ch).

                                                                               Čl. 3

                                                               Shromažďování odpadu
      1)  Tříděný odpad je shromažďován do zvláštních sběrných nádob, kterými jsou sběrné nádoby, 
            pytle a velkoobjemové kontejnery.

    



     2) Směsné komunální odpady se shromažďují do kovových nebo plastových nádob o objemech 110    
          nebo 120 litrů nebo do plastových pytlů o objemu 60 a 110 litrů opatřené logem Marius Pedersen     
          Group.  
          Odpadkové koše, které jsou umístěny na veřejném prostranství v obci, slouží pro odkládání  drobného
          směsného komunálního odpadu.
          Sběr a odstranění odpadů z těchto nádob provádí pravidelně, minimálně však 1x za 2 týdny, pověřená firma

3) Vytříděné složky komunálního odpadu jsou fyzické osoby povinny odkládat do sběrných nádob a na 
místa k tomu obcí určená:
a) Papír – sběrné nádoby modré barvy umístěné pod bývalou prodejnou na návsi a v části Rokel, kam 

patří noviny, časopisy, obaly, lepenka, karton, katalogy, sešity, knihy, kancelářský papír.
b) PET láhve – sběrné nádoby žluté barvy umístěné pod bývalou prodejnou na návsi a v části druhé      

nádoby umístěné v části obce Rokel, kam patří  pouze plastový odpad, sešlápnuté a čisté láhve od 
nápojů

c) Sklo – sběrné kulaté nádoby – zvony umístěné pod bývalou prodejnou na návsi a druhá nádoba 
umístěná v části obce Rokel, kam lze  odkládat veškeré obalové a tabulové sklo

d) Použité jedlé oleje a tuky – nádoba o objemu 240 l umístěná pod bývalou prodejnou na návsi 
e) Kovové odpady z domácností (plechovky od potravin, nápojové plechovky a ost.kovové předměty z  

domácností) – zvon o objemu 1100 l umístěný pod bývalou prodejnou na návsi.
f) Železo – se předává pověřené osobě na místech a v termínech stanovených obcí oznámením obecního 

úřadu. 
          Do zvláštních sběrných nádob je zakázáno ukládat jiné složky komunálního odpadu, než pro  které  
          jsou určeny.

4) Biologické odpady rostlinného původu - se přednostně kompostuji, možné celoročně odložit na
komunitní kompostárnu - na poz.p.č.281 v k.ú. Sezemice do 150t/ročně. způsob využití k údržbě a obnově 
veřejné zeleně na území obce a zemědělských pozemků.

        5)  Velkoobjemné komunální odpady se shromažďují do velkoobjemových kontejnerů o objemu 9  až
              25 m3, které obec přistaví na předem označená místa minimálně 2x ročně. Sběr, přepravu a   
              odstranění velkoobjemných komunálních odpadů zajistí pověřená osoba určená obcí. Obec o  
              termínu sběru velkoobjemných komunálních odpadů a o umístění velkoobjemových kontejnerů 
              informuje obyvatele vyvěšením oznámení na úřední desce.

6) Nebezpečné složky komunálních odpadů se likvidují speciální mobilní sběrnou nebezpečných 
odpadů, kterou obec nechá přistavit firmou po předchozím zveřejnění na předem označená místa 
minimálně 2x ročně. Sběr, přepravu a odstranění odpadů zajistí smluvní firma. Obec o termínu sběru 
nebezpečných složek komunálních odpadů a o umístění mobilních sběrných kontejnerů informuje 
obyvatele vyvěšením oznámení na úřední desce.

7) Stavební odpad – se rozumí stavební a demoliční odpad. Stavební odpad není odpadem 
     komunálním.Stavební odpad lze použít, předat či odstranit pouze zákonem stanoveným  
     způsobem. Pro odložení stavebního odpadu je možné objednat obecní kontejner, který bude    
     přistaven a odvezen za úplatu. Objednávky přijímá obecní úřad.

                                                                           Čl. 4

                                                             Ohlašovací povinnost

1) Poplatník je povinen ohlásit správci poplatku vznik své poplatkové povinnosti nejpozději do 15 dnůode 
dne, kdy mu povinnost platit tento poplatek vznikla, případně doložit existenci skutečností zakládajících 
osvobození nebo úlevu od poplatkové povinnosti. 

2) Poplatník dle této vyhlášky je povinen ohlásit správci poplatku příjmení, jméno, bydliště, popřípadě další 
adresy pro doručování, evidenční nebo popisné číslo stavby určené k individuální rekreaci, bytu nebo 
rodinnému domu, není-li tato stavba označena evidenčním nebo popisným číslem číslo parcelní pozemku, 
na kterém je tato stavba umístěna. 



3) Stejným způsobem a ve stejné lhůtě jsou poplatníci povinni ohlásit správci poplatku zánik své poplatkové 
povinnosti v důsledku změny místa pobytu fyzické osoby, změny vlastnictví stavby určené k individuální 
rekreaci, bytu nebo rodinného domu. 

4) Poplatník, který nemá sídlo nebo bydliště na území členského státu Evropské unie, jiného smluvního státu 
Dohody o Evropském hospodářském prostoru nebo Švýcarské konfederace, uvede kromě údajů 
požadovaných v odstavci 2 adresu svého zmocněnce v tuzemsku pro doručování.

5) Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je poplatník nebo plátce povinen tuto změnu oznámit do     
15 dnů ode dne, kdy nastala.

Čl. 5

Sazba poplatku

1)  Sazba poplatku pro kalendářní rok se stanovuje podle OZV o poplatku za komunální odpad.
Poplatek se rozpočítává na jednotlivé poplatníky podle počtu a objemu nádob určených
k shromažďování komunálních odpadů připadajících na jednotlivé nemovitosti.

2) V případě změny místa pobytu fyzické osoby, změny vlastnictví stavby určené k individuální  
 rekreaci, bytu nebo rodinného domu v průběhu kalendářního roku, se poplatek platí v poměrné    

              výši, která odpovídá počtu kalendářních měsíců pobytu nebo vlastnictví v příslušném kalendářním    
              roce. Dojde-li ke změně v průběhu kalendářního měsíce, je pro stanovení počtu měsíců rozhodný 
              stav k poslednímu dni tohoto měsíce.

Čl. 6

Zrušovací ustanovení

Dnem nabytí účinnosti této obecně závazné vyhlášky se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 01/2013, 

             o provozování systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních     

             odpadů ze dne 1. 1.2013.

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 01. 02. 2020

  Vyvěšeno dne: 28. 1. 2020.

            Sejmuto dne:                        Josef Černý                                             

                                                                                                         starosta obce


