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OBEC SVOJETICE 

Zastupitelstvo obce Svojetice 

Obecně závazná vyhláška 

obce Svojetice 

Č. 4/2020 

 

o stanovení systému shromažďování, sběru, třídění, využívání a odstraňování 

komunálního odpadu a nakládání se stavebním odpadem na území obce Svojetice 

Zastupitelstvo obce Svojetice se na svém zasedání dne 16.12.2020 usnesením č. 220-08-114 

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. 128/2000Sb., o obcích (obecní 

zřízení), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon o obcích“), tuto obecně závaznou 

vyhlášku: 

Čl. 1 

Úvodní ustanovení 

 

1) Tato obecně závazná vyhláška (dále jen „vyhláška“) stanovuje systém shromažďování, 

sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na 

území obce Svojetice při činnosti nepodnikajících fyzických osob, včetně nakládání se 

stavebním odpadem1). 

Čl. 2 

Třídění komunálního odpadu 

 

1) Komunální odpad se třídí na složky: 

a) Biologicky rozložitelný odpad rostlinného původu; 

b) Papír; 

c) Plasty; 

d) Sklo; 

e) Kovy; 

f) Nebezpečný odpad1); 

g) Objemný odpad; 

h) Směsný komunální odpad; 

i) Jedlé oleje a tuky. 

2) Směsným komunálním odpadem se rozumí veškeré složky komunálního odpadu po 

stanoveném vytřídění podle odstavce 1) písm. a), b), c), d), e), f), g) a i). 

 

_____________________________ 
1) § 4 odst. 1 písm. a) zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech a o změně některých dalších zákonů 
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Čl. 3 

Shromažďování a vývoz komunálního odpadu 

 

1) Jednotlivé složky komunálního odpadu jsou shromažďovány do zvláštních sběrných 

nádob. 

2) Jednotlivé sběrné nádoby na směsný komunální odpad jsou umístěny u nemovitostí 

v obci Svojetice, ve kterých vzniká odpad, a dále nádoby na separovaný odpad, na 

vybraných veřejných prostranstvích. Jedná se o následující lokality: 

Lokalita Typ nádoby Počet nádob 

Na Kopci/v chodbě OÚ 
Kovová schránka (monočlánky a drobný 
elektroodpad) 

1 

Na Kopci/u obec. úřadu bílá (šatstvo a obuv) 1 

 černá 120 l (jedlé tuky) 2 

 šedá 120 l (kovy) 1 

Na Kopci/ke kurtům modrá 1100 l (papír) 2 

 žlutá 1100 l (plast) 3 

 zelená 1100 l (sklo) 1 

V zátiší žlutá 1100 l (plast) 1 

K Hájence/u ohrad žlutá 1100 l (plast) 1 

Na Obci/u jezírka žlutá 1100 l (plast) 2 

 modrá 1100 l (papír) 2 

 zelená 1100 l (sklo) 2 

Na Obci/rozcestí žlutá 1100 l (plast) 5 

 modrá 1100 l (papír) 3 

 zelená 1100 l (sklo) 2 

Choceradská (ČOV) velkoobjemový kontejner 9 m3 (bio) 1 
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3) Sběrné nádoby jsou barevně odlišeny a označeny příslušnými nápisy pro jednotlivé 

složky odpadu. 

4) Do sběrných nádob pro jednotlivé složky odpadu je zakázáno ukládat jiné složky 

komunálního odpadu, než pro které jsou určeny.  

5) Směsný komunální odpad je shromažďován do sběrných nádob. Tyto nádoby jsou 

typizované, plastové o objemu 80, 120, nebo 240 litrů. Výjimečně, pro tento účel, 

mohou být používány ještě i kovové nádoby o objemu 110 litrů.  

6) Každá sběrná nádoba na směsný komunální odpad, kterou svozová organizace 

dodává pro potřeby občanů obce, je opatřena elektronickým čipem umožňujícím 

načtení údajů o výsypu odpadu pro účely evidence a statistického vyhodnocení 

odpadového hospodářství. 

7) Pro odkládání drobného směsného komunálního odpadu na veřejných prostranstvích 

v obci jsou určeny odpadkové koše. Do těchto košů je zakázáno umísťovat komunální 

odpad, který svým objemem převyšuje kapacitu koše. 

8) Svoz komunálních odpadů provádí smluvně sjednaná certifikovaná organizace dle 

harmonogramu, který je veřejně k dispozici na webových stránkách obce a na úřední 

desce obecního úřadu. 

9) Sběrné nádoby pro jednotlivé složky komunálního odpadu budou v den svozu včas 

přistaveny na stanovené místo.  

Čl. 4 

Sběr a svoz nebezpečných složek komunálního odpadu 

 

Svoz nebezpečných složek komunálního odpadu je zajišťován minimálně dvakrát ročně 

jejich odebíráním na předem vyhlášeném stanovišti. Informace o sběru jsou 

zveřejňovány na webových stránkách, úřední desce a hlášením obecního rozhlasu.  

 

Čl. 5 

Sběr a svoz objemného odpadu 

 

1) Jako objemný odpad je definován takový druh komunálního odpadu, který vzhledem 

ke svým rozměrům nemůže být umístěn do sběrných nádob. 

2) Sběr a svoz objemného odpadu je zajišťován sezónně, zpravidla v měsících květen až 

říjen, a to jednou týdně. Jeho odběr je organizován alternativně, na předem 

vyhlášeném stanovišti. Informace o jeho konání jsou zveřejněny v plánovací tabulce 

na obecním úřadu a na webových stránkách.  

3) Svoz objemného odpadu nezahrnuje svoz nebezpečných složek komunálního odpadu, 

pneumatik nebo elektrických spotřebičů. 

Čl. 6 

Nakládání se stavebním odpadem 
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1) Stavebním odpadem se rozumí odpad ze stavby či demolice.  Tento odpad není 

odpadem komunálním, tudíž nepatří do žádné ze zvláštních sběrných nádob nebo 

kontejneru na objemný odpad. 

2) Likvidaci stavebního odpadu si zajišťuje osoba provádějící činnost, při které tento 

odpad vznikl, a to samostatně a na vlastní náklady. 

Čl. 7 

Závěrečná ustanovení 

 

1) Nabytím účinnosti této vyhlášky se ruší Obecně závazné vyhlášky obce Svojetice 

č.1/2015  a č.4/2019. 

2) Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem od vyhlášení. 

 

 

  

           ……………………………………………                 ………………………………………………… 

                  Ing. Jiří Eigel, místostarosta                                   Mgr. Martina Vedralová, starostka 

 

 

           …………………………….……………………    

                Ing. Pavel Churáček, místostarosta 

 

 

Vyhláška byla schválena dne: 16.12.2020 

 

Vyhláška byla vyvěšena dne: 18.12.2020 

 

Vyhláška byla sejmuta dne: 

 

Vyhláška nabyla účinnosti dne: 

 

Vyhláška byla odeslána na MV dne: 


