
OBECNĚ  ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA 
OBEC  ÚJEZDEC 

Č. 4 / 2OO4 
 

O nakládání s komunálním odpadem a stavebním odpadem 
 
 
      
 
      Zastupitelstvo obce Újezdec se na svém zasedání dne 30.1.2004                 
usneslo vydat na základě §  l7, odst. 2  zákona  č.l85/200l Sb. ,o odpadech a 
změně některých dalších zákonů ( dále jen „ zákon o odpadech“ ) a § l0 písm.d) 
zákona č. l28/2000 Sb. ,o obcích ( obecních zřízení ) ve znění pozdějších 
předpisů a  v souladu s ust. § l2 a § 84 odst. 2 písm- i) zákona o obcích, tuto 
obecně závaznou vyhlášku: 
 
 
 

Čl. 1 
Účel a rozsah působnosti vyhlášky 

 
 
(1) Tato obecně závazná vyhláška upravuje systém shromažďování, sběru, 
přepravy, třídění, využívání a odstraňování (dále jen „systém nakládání“) 
komunálních odpadů a stavebního odpadu vznikajícího na katastrálním území 
obce Újezdec. 
 
(2) Tato obecně závazná vyhláška je závazná pro všechny osoby: 
a) s trvalým pobytem na území obce Újezdec 
b) ostatní osoby, které se na území obce zdržují /dále jen povinná osoba/ 
 
(3) Původci, kteří produkují odpad zařazený podle Katalogů odpadů, jako odpad 
podobný komunálnímu, mohou využít systém sběru, třídění, využívání a 
odstraňování komunálních odpadů stanovený touto obecně závaznou vyhláškou 
jen na základě písemné dohody s obcí uzavřenou prostřednictvím oprávněné 
osoby, která je k tomu zmocněna obcí. 
 
 

 
 
 
 



Čl. 2 
Základní pojmy 

 
(1) Odpadem je každá movitá věc, které se osoba zbavuje nebo má úmysl nebo 
povinnost se jí zbavit a přísluší do některé ze skupin odpadů uvedených 
v příloze č.1 zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech. 
 
(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. 
 
(3) Nebezpečný odpad jsou složky komunálního odpadu, které mohou mít jednu 
nebo více nebezpečných vlastností např. baterie, zbytky barev a spotřební 
chemie, zářivky, rozpouštědla, pesticidy, léky. 
 
(4) Stavební odpad jsou všechny druhy odpad, které vznikají při stavební 
činnosti a jsou v Katalogu odpadu takto označeny např. beton, cihly, tašky a 
keramika, sádrové stavební hmoty, azbestové stavební hmoty, dřevo, sklo, 
plasty, asfalt, dehet a výrobky z dehtu, zemina a kameny, výkopová hlušina, 
izolační materiály s obsahem azbestu, ostatní izolační materiály, směsný 
stavební a demoliční odpad. 
 
(5) Zbytkový odpad je složka komunálního odpadu zůstávající po vytřídění 
nebezpečných odpadů a odděleně sbíraných a shromažďovaných složek dle 
systému stanoveného obcí. 
 
(6) Původcem odpadu je právnická osoba, pokud při její činnosti vzniká odpad, 
nebo fyzická osoba oprávněná k podnikání při jejíž podnikatelské činnosti 
vzniká odpad. Pro komunální odpad vznikající na území obce, který má původ v 
činnosti fyzických osob, na něž se nevztahují povinnosti původce, se za původce 
odpadu považuje obec. Obec se stává původcem komunálního odpadu 
v okamžiku, kdy fyzická osoba odpad odloží na místě k tomu určeném. Obec se 
současně stane vlastníkem tohoto odpadu. 
 
(7) Oprávněná osoba je právnická či fyzická osoba oprávněná s nakládání 
s odpady podle zákona o odpadech nebo podle zvláštních právních předpisů l) 
 
(8) Nakládání s odpady je jejich shromažďování, soustřeďování, sběr, výkup, 
třídění, přeprava a doprava, skladování, úprava, využívání a odstraňování. 
 
(9) Shromažďování odpadů je krátkodobé soustřeďování odpadů do 
shromažďovacích prostředků v místě jejich vzniku před dalším nakládáním 
s odpady. 



 
(10) Sběr odpadů je soustřeďování odpadů právnickou nebo fyzickou osobou 
nebo fyzickou osobou oprávněnou k podnikání od jiných subjektů za účelem 
jejich předání k dalšímu využití nebo odstranění. 
 
(11) Výkup odpadů je sběr odpadů v případě, kdy odpady jsou právnickou 
osobou nebo fyzickou osobou oprávněnou k podnikání kupovány za sjednanou 
cenu. 
 
(12) Sběrná nádoba je nádoba na odkládání komunálního odpadu s vyjímkou 
jeho nebezpečných složek, která je ve vlastnictví fyzické osoby, obce, nebo 
oprávněné osoby. Vždy se musí jednat o typizovanou nádobu odsouhlasenou 
oprávněnou osobou. Jedná se o popelnice a kontejnery. 
 
(13) Nádoby na separované složky a nebezpečné složky komunálního odpadu 
jsou typizované nádoby ve vlastnictví obce nebo oprávněné osoby, do kterých 
lze ukládat vytříděné složky komunálního odpadu. Tyto nádoby musí být 
odsouhlaseny oprávněnou osobou. 
 
1)Např.z.č. 445/1991 Sb. O živnostenském podnikání, v platném znění, z.č. 513/1991 Sb. Obchodní 
zákoník, ve znění pozdějších předpisů,z.č. 138/1973 Sb. Ve znění pozdějších předpisů, z.č. 309/1991 
v platném znění. 
 
2)Např. z.č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, z.č. 289/1995 
Sb. o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů. 
 

 
Čl.3 

Povinnosti povinných osob 
 

(1) Povinné osoby mají povinnost předcházet vzniku odpadů, omezovat jejich 
množství a nebezpečné vlastnosti. Odpady, jejichž vzniku nelze zabránit, musí 
být využity, případně odstraněny způsobem, který neohrožuje lidské zdraví a 
životní prostředí a který je v souladu se zákonem o odpadech, se zvláštními 
právními předpisy 2) a touto obecně závaznou vyhláškou. 
 
(2) Povinné osoby jsou povinny nakládat s odpady a zbavovat se jich pouze 
způsobem stanoveným zákonem o odpadech, ostatními právními předpisy 
vydanými na ochranu životního prostředí a touto obecně závaznou vyhláškou. 
 
(3) Povinné osoby jsou povinny ode dne účinnosti této vyhlášky komunální 
odpad odkládat na místech k tomu určených a tento odděleně shromažďovat, 
třídit a předávat k využití a odstraňování dle systému uvedeného v této obecně 
závazné vyhlášce. 



 
 
 
 

Čl.4 
Nakládání s komunálním odpadem 

 
(1) Sběr nevyužitého komunálního odpadu na území Obce je zajištěn sběrnými 
nádobami /popelnice a kontejnery/ umístěnými na stálých případně přechodných 
stanovištích. 
 
(2) Vlastník nebo správce nemovitosti je povinen zajistit dostatečné množství 
sběrných nádob a to buď vlastních popřípadě pronajatých. 
 
(3) Sběrné nádoby a jejich stanoviště, dále pak místa na odkládání odpadů 
využitelných jako druhotné suroviny /např. sklo, papír,plasty/ zajišťuje dle 
smlouvy uzavřené s obcí oprávněná osoba. Vlastník sběrných nádob nebo 
provozovatel sběru využitelných složek komunálního odpadu, nádoby a místa 
určená ke shromažďování tříděného (separovaného) odpadu řádně označí podle 
jednotlivých složek komunálního odpadu, které se v nádobách nebo na určených 
místech shromažďuje. 
 
(4) Povinné osoby ukládají komunální odpad vzniklý jejich činností pouze do 
označených sběrných nádob. Jsou-li sběrné nádoby určeny pouze pro určitý druh 
komunálního odpadu /separovaný sběr/, ukládají do těchto nádob pouze ty 
odpady, pro které jsou určeny. 
 
(5) Povinná osoba je oprávněna ukládat odpad do sběrných nádob takovým 
způsobem, aby 
a) sběrné nádoby bylo možno řádně uzavřít, aby odpad z nich při manipulaci 
nevypadával, 
b) nedocházelo k obtěžování okolí hlukem, zápachem z nedostatečně 
uzavřených nádob, prachem a kouřem z hořícího komunálního odpadu apod. 
 

 
Čl.5 

Práva a povinnosti oprávněné osoby 
 
(1) Oprávněná osoba je povinna provádět sběr, svoz a odstraňování 
komunálního odpadu a poskytovat služby s tím spojené řádně a v souladu se 
zákonem o odpadech a ostatními obecně závaznými právními předpisy 
vydanými na ochranu životního prostředí a touto obecně závaznou vyhláškou. 
 



 
 
(2) Pravidelný svoz bude oprávněná osoba provádět v dohodnutých svozových 
dnech a časových intervalech, které budou zveřejněny v obci způsobem 
obvyklým. Každá případná změna bude oprávněnou osobou oznámena po 
vzájemné dohodě minimálně jeden měsíc před realizací změny. 
 
(3) Oprávněná osoba je povinna: 
a) v dohodnutých svozových dnech vždy vyprázdnit sběrnou nádobu, není-li 

v této vyhlášce stanoveno jinak 
b) vyprázdnit sběrné nádoby tak, aby nedocházelo k hygienickým závadám, ke 

škodám na majetku a k úrazům 
c) před vyprázdněním sběrných nádob přemístit je ze stálého stanoviště nebo 

sběrného místa ke svozovému vozu. 
d) Po vyprázdnění sběrných nádob vrátit je bez prodlení na stálé stanoviště nebo 

sběrné místo 
e) Uvést veřejné prostranství do původního stavu, dojde-li při přemisťování a 

vyprazdňování sběrných nádob k jeho znečištění 
 
(4) Obsahuje – li sběrná nádoba odpady pro něž není určena např. odpad 
s nebezpečnými vlastnostmi, odpad stavební, má oprávněná osoba právo 
odmítnout její vyprázdnění a nahlásí tuto skutečnost obci. Obec zajistí sjednání 
nápravy příslušnou povinnou osobou. 
 
 

Čl. 6 
Stanoviště sběrných nádob 

 
(1) Sběrné nádoby se umísťují na stálých stanovištích pro ně vyhrazených tak, 
aby nezpůsobovaly hygienické nebo estetické závady, byly dobře přístupné pro 
jejich naplňování, vyprazdňování a odvoz. 
(2) Stálé stanoviště sběrných nádob určuje jejich vlastník v dohodě s vlastníkem 
pozemku. 
(3) Pokud není stálé stanoviště přístupné oprávněné osobě, je vlastník nádoby, či 
její nájemce povinen v den svozu zajistit přistavení nádoby na dohodnuté sběrné 
místo. 
(4)Vlastníci /správci/ nemovitosti udržují stanoviště sběrných nádob ve stavu 
způsobilém pro manipulaci a naložení nádob do sběrného vozu. V zimním 
období jsou tito povinni očistit nádoby a stanoviště od sněhu a ledu, aby tato 
místa byla přístupná pro svozový vůz. Nejsou–li tyto podmínky splněny, 
pověřená osoba nemusí odvoz komunálního odpadu provést. Náhradní svoz 
provede dle svých možností až po odstranění závad. 
 



 
Čl. 7 

Nakládání se stavebním odpadem 
 
     Stavební odpad specifikovaný v čl. 2 odst. 4 této vyhlášky vzniklý při 
stavební činnosti občanů, jsou povinné osoby povinny vytřídit od nebezpečných 
složek a předat jej k využití k tomu oprávněné osobě. 
 

Čl. 8 
Nakládání s nebezpečnými složkami komunálního odpadu. 

 
 
(1) Osoby uvedené v čl. l. odst. 2. této obecně závazné vyhlášky  jsou povinny 
odděleně shromažďovat nebezpečné složky komunálního odpadu a odevzdávat 
je ke zneškodnění oprávněné osobě za účelem jejich využití nebo odstranění. 
(2) Sběr nebezpečných složek komunálního odpadu se v obci provádí mobilním 
svozem. 
(3) Mobilní svoz provádí oprávněná osoba na základě smlouvy uzavřené s obcí 
za úplatu v předem dohodnutých termínech. 
(4) Obec stanoví termín, druh nebezpečných složek a místo sběru a oznámí toto 
způsobem v místě obvyklých. 
 
 

Čl.9 
 

(1) Původci, kteří využívají systém sběru, třídění a likvidace komunálního 
odpadu stanovený obcí na základě písemné smlouvy uzavřené s obcí, hradí 
využívání případně odstraňování tohoto odpadu podle ceny sjednané ve 
smlouvě. 
 
 
 
 

Čl 10. 
Sankce 

 
(1) Porušení povinnosti vyplývajících z této obecně závazné vyhlášky se 
postihuje dle zákona č. l85/200l  Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů 
a zákona č. 200/l990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů. 

 
 
 
 



Čl. 11 
Zrušovací ustanovení 

 
     Zrušuje se obecně závazná vyhláška obce o nakládání s komunálním a se 
stavebním odpadem č.1/2002 ze dne 23. 2001  
 

 
Čl. 12 

Účinnost 
 

     Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dne po vyhlášení. 
 
 
 
 
……………………………….                           ……………………………….. 
 
     František Polášek                                                       Zdeněk Gottwald 
místostarosta Obce Újezdec                                        starosta Obce Újezdec 
 
 
 
 
 


