Obec Kozomín
Kozomín 28, 277 45
IČO: 00662283, tel. 725 955 335
www.kozomin.cz

PROVOZNÍ ŘÁD
sběrného místa na území obce Kozomín určeného k odkládání
vybraných složek komunálního odpadu
Čl. 1
Základní informace
1. Název zařízení:

Sběrné místo Kozomín (dále též jen „sběrné místo“).

2. Umístění zařízení:

pozemek p.č. 184/4 v k.ú. a obci Kozomín, okres Mělník,
areál ČOV.

3. Vlastník a provozovatel zařízení:

Obec Kozomín
IČO: 00662283
sídlo: Kozomín 28, 277 45 Kozomín.

4. Osoba odpovědná za provoz zařízení: Pavel Pichl, místostarosta obce Kozomín.
5. Vybavení zařízení:
-

2 ks oceloplechových velkoobjemových kontejnerů,
1 ks uzamykatelného zastřešeného kontejneru na vyřazené elektrospotřebiče a
nebezpečný odpad (barvy, oleje).
Kontejnery jsou opatřeny informačními tabulemi s názvy odpadů, které do nich
mohou být odkládány.
6. Provozní doba zařízení:
-

standartní provozní doba sběrného místa:
Pátek
Sobota

-

17:00 – 19:00 hod.
10:00 – 12:00 hod.

zkušební provozní doba automatického samoobslužného systému sběrného
místa na období od 1.7.2022 do 30.9.2022:
Středa
Pátek
Sobota
Neděle

08:00 – 20:00 hod.
08:00 – 20:00 hod.
08:00 – 20:00 hod.
08:00 – 20:00 hod.

MIMO PROVOZNÍ DOBU JE SBĚRNÉ MÍSTO UZAMČENO A NENÍ PŘÍSTUPNÉ.
7. Významná telefonní čísla:
-

Požární ochrana 150
Záchranná služba 155
Policie ČR 158.

Čl. 2
Charakteristika a účel zařízení
1. Sběrné místo je určeno pro odkládání a shromažďování vybraných složek komunálního
odpadu vznikajícího na území obce Kozomín.
2. Seznam složek komunálního odpadu, které je možno odkládat na sběrném místě, je
uveden v Příloze č. 1 tohoto provozního řádu.
Odkládání jiných odpadů na sběrné místo JE ZAKÁZÁNO.
3. Sběrné místo mohou využívat pouze osoby, které jsou poplatníky místního poplatku za
obecní systém odpadového hospodářství, tj.:
 fyzické osoby přihlášené v obci Kozomín,
 vlastníci (spoluvlastníci) nemovité věci zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro
rodinnou rekreaci, ve které není přihlášena žádná fyzická osoba a která je umístěna
na území obce Kozomín.
4. Odkládání složek komunálního odpadu na sběrné místo je bezplatné.
5. Sběrné místo NENÍ URČENO pro odkládání
podnikatelských subjektů nebo právnických osob.

odpadu

vznikajícího

z činnosti

6. Odpad se okamžikem jeho odložení na sběrné místo stává dle ust. § 60 odst. 1 zákona č.
541/2020 Sb., o odpadech, v platném znění, vlastnictvím obce Kozomín která, jako jeho
původce, odpovídá za to, že s ním bude nakládáno v souladu s platnými právními
předpisy.
Čl. 3
Technologie a obsluha zařízení, pokyny k užívání zařízení
1. Odkládání a shromažďování odpadu na sběrném místě se řídí platnými právními
předpisy, zejména zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, jeho prováděcími právními
předpisy a příslušnou obecně závaznou vyhláškou obce Kozomín.
2. Uložení odpadu na sběrném místě je dočasné. Po naplnění kontejnerů jsou odpady
předány k dalšímu dotřídění a využití, popř. k uložení na skládce. Při předání odpadů
oprávněným osobám probíhá vážení odpadu.
3. Sběrné místo se nachází v uzavřeném objektu. Objekt není průjezdný a je přístupný
širokými vraty s automatickým otevíráním pomocí čipu.
4. U vjezdu na sběrné místo jsou zveřejněny podmínky pro odkládání odpadu včetně
informativní tabule.
5. Provoz sběrného místa zajišťuje pověřený pracovník provozovatele (obsluha sběrného
místa), který je na sběrném místě přítomen ve standartní provozní době sběrného místa.
6. Obsluha sběrného místa:
 odpovídá za pořádek a čistotu na sběrném místě (zjm. v okolí kontejnerů) a za
správné uložení jednotlivých druhů odpadu do určených sběrných nádob
(kontejnerů),
 provádí pomocí záznamového kamerového systému kontrolu způsobu odkládání
odpadu na sběrné místo,

 sleduje míru naplnění sběrných nádob (kontejnerů) a odpovídá za jejich včasné
vyvezení.
7. Každý uživatel sběrného místa je povinen řídit se pokyny obsluhy sběrného místa a na
žádost obsluhy sběrného místa prokázat svou totožnost.
8. V provozní době sběrného místa, která nezasahuje do standartní provozní doby sběrného
místa, je provoz sběrného místa samoobslužný a uživatelé si otevírají a zavírají vstupní
vrata pomocí přiděleného čipu.
9. Použití čipu: 1 čip = 1 vstup. Pokud uživatel, který využil vstup na sběrné místo pomocí
čipu, umožní vstup zároveň jiné osobě, která není oprávněna odpad na sběrné místo
odkládat, jedná se o neoprávněný vstup a uživatel plně přebírá odpovědnost za takovýto
neoprávněný vstup a neoprávněné užití sběrného místa.
10. Každý uživatel vstupuje na sběrné místo na vlastní nebezpečí.
11. Uživatel sběrného místa přivážející (přinášející) na sběrné místo odpad je povinen
zastavit před vstupními vraty objektu sběrného místa a pomocí čipu si otevřít vstupní
vrata (pojezdová), která se po vjezdu automaticky zavřou (prodleva 30 sekund).
12. Odkládání odpadu, resp. jeho jednotlivých složek, provádí každý uživatel samostatně, a
to dle informačních tabulí do příslušných kontejnerů.
13. Odkládání odpadu je nutno provést bez zbytečných prodlev, po odložení odpadu je
uživatel povinen co nejdříve sběrné místo opustit.
14. Každý uživatel je povinen na sběrném místě udržovat pořádek.
15. Na sběrném místě JE ZAKÁZÁNO:
- jíst, pít, kouřit, vstupovat s otevřeným ohněm a rozdělávat oheň,
- odkládat jiný druh odpadu, resp. jeho jednotlivých složek, než pro který je sběrné
místo určeno,
- odkládat odpad mimo určené sběrné nádoby (kontejnery) a místa,
- vybírat, odnášet nebo odvážet odložený odpad.
Čl. 4
Monitorování provozu zařízení
Na sběrném místě je instalováno elektrické osvětlení a kamerový systém se záznamem,
jehož účelem je zjm. ochrana majetku obce, zajištění čistoty a pořádku na sběrném místě a
kontrola řádného nakládání s komunálním odpadem. Informace k provozu kamerového
systému jsou zveřejněny na webových stránkách obce.
Čl. 5
Opatření k omezení negativních vlivů zařízení a opatření pro případ havárie
1. Negativní vlivy sběrného místa v běžném režimu provozu se, vzhledem k množství a
charakteru odpadu a jejich uložení, nepředpokládají.
2. Havarijní situace může nastat vznícením uložených odpadů, nedodržením bezpečnosti
práce a provozu nebo přírodními vlivy.
3. Při výskytu požáru obsluha sběrného místa, je-li přítomna, provádí požární zásah ručními
hasícími prostředky, které jsou k dispozici v objektu ČOV. Pokud k požáru dojde v době

samoobslužného provozu zařízení, je přítomná osoba povinna kontaktovat neprodleně
hasiče na linku 150.
4. Každou havárii je obsluha sběrného místa, je-li přítomna, povinna neprodleně ohlásit
provozovateli sběrného místa a učinit nezbytná opatření, včetně přivolání pomoci dle
druhu havárie. Pokud k havárii dojde v době samoobslužného provozu zařízení, je
přítomná osoba povinna tuto skutečnost neprodleně ohlásit provozovateli sběrného
místa.
Čl. 6
Bezpečnost provozu, ochrana životního prostřední a zdraví lidí
1. Veškeré činnosti na sběrném místě se provádějí dle pokynů obsluhy sběrného místa nebo
informačních tabulí.
2. Rychlost mechanismů a vozidel v prostoru sběrného místa je omezena na 5 km/h.
3. Obsluha sběrného místa musí být proškolena z hlediska bezpečnosti práce, při práci je
povinna používat ochranné pomůcky a prostředky a po práci si řádně umýt ruce.
4. Při skládání a nakládání velkoobjemových kontejnerů se nikdo nesmí zdržovat za nosičem
kontejneru.
5. Provádět jakékoli opravy vozidel v prostoru sběrného místa je zakázáno.
6. Při couvání vozidel na sběrném místě musí řidiče navádět závozník nebo obsluha
sběrného místa.
7. Nepovolaným osobám je vstup na sběrné místo ZAKÁZÁN.
8. Součástí výbavy sběrného místa je hasící přístroj a lékárnička.
Čl. 7
Závěrečná ustanovení
1. Nedílnou součástí tohoto provozního řádu je jeho Příloha č. 1 – Seznam složek
komunálního odpadu, které je možno odkládat na sběrném místě.
2. Tento provozní řád je závazný pro provozovatele sběrného místa, jeho obsluhu a všechny
uživatele sběrného místa.
3. Tento provozní řád nabývá platnosti a účinnosti dnem 23.6.2022
4. Tento provozní řád byl schválen zastupitelstvem obce Kozomín na jeho zasedání dne
22.6.2022 usnesením č. 32/2022.

___________________
Petr Koukolíček
starosta obce Kozomín

Příloha č. 1
Provozního řádu sběrného místa na území obce Kozomín určeného k odkládání
vybraných složek komunálního odpadu

Seznam složek komunálního odpadu, které je možno odkládat na sběrném místě
Na Sběrném místě Kozomín je možno odkládat:
• Objemný odpad – odpad, jenž pro své rozměry nelze uložit do popelnic, např.
nábytek, koberce, lino, dveře a okna bez skla (pouze jednotlivě). Množství
objemného odpadu je limitované – musí odpovídat běžné provozní obnově.
• Elektro - velké a malé domácí elektrospotřebiče
• Autobaterie a akumulátory
• Rozpouštědla
• Oleje průmyslové
• Kabely, kondenzátory
• Drátěné sklo, tvrzené sklo, zrcadla, porcelán, keramika
• Pneumatiky bez disků
• Nábytek – čalouněný i nečalouněný, pouze rozebraný (demontovaný)
• Biologicky rozložitelný odpad rostlinného původu, zejména z domácností,
údržby zahrad a jiných ploch pokrytých vegetací (např. listí, větve, tráva,
rostliny, zbytky ovoce a zeleniny)
• Kovy
• Textil

