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Obecně závazná vyhláška obce Předboj 

č.3/2008 

o systému nakládání s komunálním a stavebním odpadem 
 

Zastupitelstvo obce Předboj na svém zasedání dne 28.11.2007 schválilo a vydalo 

v souladu s ustanovením §17 odst.2 zákona č.185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých 

dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ustanovením §10 písm. d) a §84 

odst.2 písm. h) zákona č.128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně 

závaznou vyhlášku: 

 

 

 

Článek 1 

Závaznost vyhlášky 

 

1.1. Tato vyhláška stanovuje systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a 

odstraňování komunálních odpadů a systém nakládání se stavebním odpadem vznikajícím na 

katastrálním území obce Předboj. 

 

1.2. Vyhláška je závazná pro: 

a) všechny fyzické osoby na území obce, které mají v obci trvalý pobyt a při jejichž 

činnosti vznikají odpady, a na které se nevztahují povinnosti původce odpadů, 

b) pro právnické a fyzické osoby oprávněné k podnikání, které produkují odpad 

zařazený podle Katalogu odpadů jako odpad komunální nebo odpad komunálnímu 

podobný, a které na základě písemné dohody s obcí využívají systém, 

c) dále pro fyzické osoby, které mají na území obce ve vlastnictví stavbu určenou nebo 

sloužící k individuální rekreaci, ve které není hlášena k trvalému pobytu žádná fyzická 

osoba, 

d) další fyzické osoby, které se na území obce zdržují. 

 

1.3. V případě, že právnické osoby oprávněné k podnikání neuzavřou smlouvu s obcí dle 

odst.1.2. písm. b) tohoto článku, a vztahují se na ně povinnosti původce odpadů, musí vzniklé 

odpady vytřídit podle druhů a zabezpečit jejich předání oprávněné osobě k odstranění či 

využití odpadu na své náklady. V tomto případě pak nemohou využít systém obce ani jeho 

část pro nakládání s komunálním odpadem. 

 

 

 

Článek 2 

Základní pojmy 

 

2.1. Odpad je movitá věc, které se osoba zbavuje nebo má úmysl nebo povinnost se jí zbavit a 

přísluší do některé ze skupin odpadů uvedených v příl.č.1 zákona č.185/2001 Sb., o odpadech 

a změně některých dalších předpisů. 

 

2.2. Komunální odpad je veškerý odpad vznikající na území obce při činnosti fyzických osob, 

s výjimkou odpadů vznikajících u právnických osob nebo fyzických osob oprávněných k 

podnikání. 
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2.3. Vytříděné využitelné složky komunálního odpadu jsou papír, sklo, plasty, případně další 

odpady. 

 

2.4. Směsný komunální odpad  je složka komunálního odpadu, která zůstává po vytřídění 

využitelných složek komunálního odpadu, objemného odpadu, nebezpečných odpadů, popř. 

dalších odpadů. 

 

2.5. Nebezpečný odpad  je odpad vykazující jednu nebo více nebezpečných vlastností 

uvedených v příl.č.2 zákona o odpadech (např. barvy, rozpouštědla, oleje, kyseliny, 

fotochemikálie, akumulátory, ledničky, mrazničky, elektronika, zářivky apod.). 

 

2.6. Stavební odpad  jsou všechny druhy odpadů, vznikající při stavební činnosti (např. beton, 

cihly, tašky, keramické výrobky, zemina, kamení, apod.). 

 

2.7. Objemný  odpad  je složka komunálního odpadu, kterou pro své rozměry či hmotnost 

nelze odkládat do sběrných nádob na směsný komunální odpad (např. nábytek, koberce, větve  

apod.) 

 

2.8. Sběrná nádoba  je typizovaná nádoba určená k odkládání komunálního odpadu. 

 

2.9. Nakládání s odpady  je jejich shromažďování, soustřeďování, sběr, výkup, třídění, 

přeprava a doprava, skladování, úprava, využívání a odstraňování. 

 

2.10. Svozová společnost  je oprávněná osoba, která na základě platné smlouvy s obcí 

zajišťuje nakládání s komunálním odpadem, vznikající na území obce.  

 

2.11. Stanoviště sběrných nádob  je místo, kde jsou sběrné nádoby trvale nebo přechodně 

umístěny za účelem shromažďování. 

 

 

 

Článek 3 

Všeobecné povinnosti 

 

3.1. V zájmu předcházení vzniku odpadů a přednostního využívání odpadů je zejména 

stanoveno, že: 

a) každý má při své činnosti nebo v rozsahu své působnosti povinnost předcházet 

vzniku odpadů, omezovat jejich množství a nebezpečné vlastnosti, 

b) každý je povinen nakládat s odpady a zbavovat se jich pouze způsobem stanoveným 

zákonem o odpadech, a ostatními právními předpisy vydanými na ochranu životního 

prostředí a zejména v souladu s touto obecně závaznou vyhláškou, 

c) každý má při své činnosti nebo rozsahu své působnosti povinnost v mezích daných 

zákonem o odpadech a touto vyhláškou zajistit přednostně využití odpadu před jejich 

odstraněním; materiálové využití odpadu má přednost před jiným využitím odpadu, 

d) každý v rámci předcházení vzniku odpadů je povinen využívat systém zpětného 

odběru výrobků. 
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Článek 4 

Nakládání s komunálním odpadem 

 

4.1. Pro třídění komunálního odpadu jsou určeny tyto nádoby a místa: 

a) sběrné nádoby na směsný komunální odpad – plastové odpadové nádoby 

(popelnice, kontejnery), které slouží k ukládání zbytkového odpadu po vytřídění 

využitelných složek, nebezpečných odpadů, stavebních odpadů a objemného odpadu. 

Tyto nádoby jsou majetkem svozové společnosti, pokud není dohodnuto jinak a jsou 

umístěné v domácnostech; 

b) nádoby na tříděný odpad (papír, plasty, sklo), které jsou umístěné na stanovištích 

sběrných nádob (u Požární zbrojnice, u hřiště, v ulici při výjezdu z obce směrem na 

Velikou Ves); 

c) mobilní velkoobjemové kontejnery na objemný odpad; 

d) odpadkové koše sloužící k ukládání drobného odpadu vznikajícího při činnosti 

fyzických osob na veřejném prostranství za účelem zajištění čistoty tohoto 

prostranství; 

e) nádoby pro sběr nepoužitých léčiv umístěné v lékárnách; 

f) mobilní sběrna nebezpečného odpadu pro uložení nebezpečných komunálních 

odpadů. 

 

4.2. Termín a stanoviště mobilních svozů objemných nebo nebezpečných odpadů jsou 

občanům oznamovány způsobem v místě obvyklém (úřední deska, webové stránky). 

 

 

 

Článek 5 

Povinnosti uživatelů při nakládání s komunálním odpadem 

 

5.1. Uživatelé systému jsou povinni komunální odpad odděleně shromažďovat, třídit a 

předávat k využití nebo odstranění dle níže uvedeného systému. Zejména jsou povinni: 

a) vytříděný papír, sklo a plasty odkládat do příslušných barevně nebo jinak 

odlišených sběrných nádob; při ukládání do těchto nádob zajistit maximální možnou 

skladnost (např. papír. krabice rozložit, plast. lahve sešlapat), 

b) odděleně shromažďovat a třídit nebezpečné odpady a předávat je v určenou dobu do 

mobilní sběrny při mobilním svozu nebezpečných odpadů, 

c) objemný odpad odkládat v určenou dobu na určené místo do velkoobjemových 

kontejnerů přistave- ných svozovou společností, 

d) směsný komunální odpad ukládat do sběrných nádob určených pro konkrétní 

nemovitosti tak, aby je bylo možno řádně uzavřít a při manipulaci s nimi nedocházelo 

k vypadávání odpadu.  

 

5.2. Sběrné nádoby na směsný komunální odpad jsou uživatelé systému povinni v určený den 

svozu přistavit na rozhraní vozovky a veřejného prostranství (chodníku) tak, aby byly 

přístupné technice svozové společnosti. Po ukončení svozu tyto nádoby uklidit zpět na svá 

stanoviště. 

 

5.3. S komunálním odpadem, který je uložen ve sběrných nádobách, smí manipulovat pouze 

svozová společnost. 
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5.4. Uživatelé systému jsou povinni udržovat stálou čistotu na stanovištích sběrných nádob a 

v jejich okolí. 

 

5.5. Při nakládání s komunálním odpadem je zakázáno: 

a) odkládat odpady mimo sběrné nádoby a místa určená pro ukládání odpadů, 

b) odkládat směsný komunální odpad do jiných sběrných nádob než těch, které jsou 

určeny pro danou nemovitost, 

c) ukládat do sběrných nádob na směsný komunální odpad nebezpečné odpady, tekutý 

odpad bez vlastního obalu, stavební odpad a zeminu, žhavý popel apod. 

d) směsný komunální odpad ve sběrných nádobách nepřiměřeně stlačovat a znemožnit 

tím jejich vyprázdnění, 

e) ukládat do velkoobjemových kontejnerů směsný komunální odpad a odpady 

z podnikatelské činnosti,  

f) sběrné nádoby ničit či jinak je poškozovat nebo přemisťovat z určených stanovišť. 

 

5.6. V případě, že sběrná nádoba na směsný komunální odpad bude obsahovat některý 

z odpadů uvedených v bodě 5.5.c) tohoto článku, oprávněná osoba nezajistí její vyprázdnění. 

 

 

 

Článek 6 

Úhrada za nakládání s komunálním odpadem 

 

6.1. Obec v souladu s §17 odst.5 zákona o odpadech vybírá úhradu od uživatelů systému za 

shromažďování, sběr, přepravu, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, 

vznikajících na jeho území, a to na základě smlouvy. 

 

6.2. Výše roční úhrady pro jednotlivé typy svozu a velikosti nádob je stanovena Usnesením 

zastupitelstva obce Předboj na každý kalendářní rok, a to v souladu s předpokládanými 

náklady na svoz a likvidaci komunálního odpadu. Výše úhrady je zveřejňována způsobem 

v místě obvyklém (úřední deska, webové stránky), a to v posledním kalendářním měsíci před 

novým kalendářním rokem. 

 

6.3. Úhrada je vybírána při prodeji známek na svoz odpadu, kdy zároveň dochází k uzavření 

smlouvy mezi uživatelem systému a obcí. Smlouva obsahuje smluvní strany, předmět, typ 

svozu, velikost nádoby, počet uživatelů ke dni uzavření smlouvy, výši úhrady, dobu trvání 

smlouvy, potvrzení o předané známce na svoz komunálního odpadu a podpisy smluvních 

stran. Termíny prodeje známek a místa prodeje jsou rovněž oznamovány způsobem v místě 

obvyklém. 

 

6.4. Sběrná nádoba pro směsný komunální odpad je svozovou společností poskytnuta 

uživateli systému, a to neprodleně po provedení úhrady, pokud mu již tato nádoba nebyla 

poskytnuta dříve. V případě ukončení smlouvy je uživatel systému povinen nádobu vrátit 

svozové společnosti. 

 

6.5. Sběrná nádoba pro směsný komunální odpad musí být uživatelem systému označena 

platnou známkou pro daný kalendářní rok. 

 

6.6. Obec prostřednictvím svozové společnosti zajišťuje tyto typy svozu: 

 - Sběrná nádoba o objemu 120 l   -   1x za týden, 1x za 14 dní, 1x za měsíc; 
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Přičemž jednočlenná domácnost si může zakoupit známku na nádobu s četností vyvezení 1x 

měsíc, 14 dní nebo týden, dvoučlenná domácnost si může zakoupit známku na nádobu 

s četností vyvezení 1x za 14 dní nebo týden, tří a vícečlenná domácnost si může zakoupit 

známku na nádobu s četností vyvezení 1x za týden (+ eventuálně dokoupit známku pro další 

nádobu dle výběru četnosti vyvezení). 

 - Sběrnou nádobu o objemu 120 l s možností jednorázového odvezení (pro sezónně se 

zdržující obyvatele). 

 - Sběrná nádoba o objemu 1100 l   -   1x za měsíc (eventuálně jednorázově). 

 

 

 

Článek 7 

Nakládání se stavebním odpadem 

 

7.1. Stavební odpad vzniklý při stavební činnosti je možno uložit pouze na skládky určené 

tomuto účelu na náklady původce odpadu. 

 

7.2. Pokud by bylo k přechodnému uložení stavebního odpadu použito veřejné prostranství, 

lze tak učinit pouze po předchozím ohlášení obecnímu úřadu, souhlasu obecního úřadu a 

úhradě poplatku za užívání veřejného prostranství. V takovém případě lze stavební odpad 

ukládat pouze do kontejneru určeného k odvozu tohoto odpadu. 

 

 

 

Článek 8 

Nakládání s biologickým odpadem ze zahrad uživatelů systému 

 

8.1. Biologický odpad ze zahrad jsou povinni uživatelé systému v maximální možné míře 

zkompostovat nebo mohou využít svozové společnosti, která likvidaci bioodpadu zajišťuje. 

 

8.2. Prostřednictvím obecního úřadu zajišťuje svozová společnost svoz a likvidaci bioodpadu 

formou kompostování. Uživatel tohoto systému si může na obecním úřadě zakoupit speciální 

kompostovací pytel o objemu 120 l (počet není omezen), který mu svozová společnost 

s četností 1x týdně odveze.  

 

 

 

Článek 9 

Kontrolní činnost a sankce 

 

9.1. Dohled nad dodržováním této obecně závazné vyhlášky provádějí orgány obce Předboj a 

pověření zaměstnanci OÚ Předboj. 

 

9.2. Porušení povinností při nakládání s odpady bude postihováno podle obecně závazných 

právních předpisů. 
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Článek 10 

Zrušující ustanovení 

 

10.1. Vydáním této obecně závazné vyhlášky se ruší v celém rozsahu: 

 Obecně závazná vyhláška č.3/2001 o systému shromažďování, sběru, přepravy, 

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

v obci Předboj. 

 

 

 

Článek 11 

Účinnost 

 

 Tato obecně závazná vyhláška byla schválena na zasedání Zastupitelstva obce Předboj 

dne 28.11.2007 pod bodem č. 4 a nabývá účinnosti od 1.1.2008. Její platnost není omezena. 

 

 

 

 

 

V Předboji dne: 10.12.2007     ………………………………. 

         Pavla Příšovská 

               starostka obce Předboj 

 

 

 

        ………………………………. 

               Jaroslava Vondráčková 

          1.místostarostka obce Předboj 

 

 

 

        ………………………………. 

         Ing. Petr Voves 

          2.místostarosta obce Předboj 

 

 

 

Vyvěšeno: …………………………… 

 

Sejmuto:……………………………… 


