
 

 

 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE VRÁBČE Č. 4/2003 

SYSTÉM SHROMAŽĎOVÁNÍ SBĚRU, PŘEPRAVY, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ 
KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ 
 
 
Zastupitelstvo obce Vrábče se usneslo podle § 84 odst. 2 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění 
pozdějších předpisů, dne 6.8.2003 vydat podle § 10 písm. d) tohoto zákona a v souladu s § 17 odst. 2) zákona 
č. 185/2001 Sb. o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku. 
 
 
Čl. I Základní ustanovení 
 
1. Tato vyhláška stanoví systém shromažďování sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování 

komunálních odpadů vznikajícím na území obce Vrábče.. 
 
2. Tato vyhláška je závazná pro všechny fyzické osoby, které mají na území obce trvalé nebo přechodné 

bydliště, a pro další osoby, které se na území obce zdržují. 
 
3. Na původce odpadu, právnické osoby nebo fyzické osoby oprávněné k podnikání, kteří produkují odpad 

zařazený dle Katalogu odpadů jako odpad komunální, se tato vyhláška vztahuje, mají-li s obcí, nebo 
s právnickou osobou zajišťující pro obec Vrábče nakládání s komunálním odpadem, písemnou smlouvu 
o využití systému sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů stanoveného obcí 
a dohodu o výši úhrady za sběr, přepravu, třídění, využívání a odstraňování odpadů. 

 
4. ODPAD 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 zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech, ve znění pozdějších 
předpisů. 

 
5. 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.   
 
6. NAKLÁDÁNÍ S ODPADY je jejich shromažďování, sběr, výkup, třídění, přeprava a doprava, skladování, 

úprava, využívání a odstraňování. 
 
7. PŮVODCEM ODPADŮ je právnická osoba při jejíž činnosti vznikají odpady, nebo fyzická osoba oprávněná 

k podnikání, při jejíž podnikatelské činnosti vznikají odpady. Pro komunální odpady vznikající na území obce, 
které mají původ v činnosti fyzických osob, na něž se nevztahují povinnosti původce, se za původce odpadů 
považuje obec. Obec se stává původcem komunálních odpadů v okamžiku, kdy fyzická osoba odpady odloží 
na místě k tomu určeném. Obec se současně stane vlastníkem těchto odpadů. 

 
Čl. II Nakládání s komunálními odpady 
 
1. Pro nakládání s komunálními odpady, tzn. jejich shromažďováním a tříděním, jsou občanům k dispozici tyto 

sběrné nádoby a zařízení: 
a) Sběrné nádoby (popelnice) - slouží k ukládání zbytkového odpadu po vytřídění, t.j. smetí, popel, saze, 

nevratné obaly z domácnosti, kuchyňské odpady, krabice od mléka, džusů, drobné předměty a hmoty. 
b) Hromadný sběr kovového a velkoobjemového odpadu je organizován pomocí mobilních kontejnerů. 

Slouží k ukládání kovového a velkoobjemového odpadu z domácností. (Systém viz příloha č. 1.) 
c) Kontejnery na sklo.(Stanoviště  viz.příloha č. 2 vyhlášky) 
d) Pytle na PET lahve - slouží k ukládání vytříděných PET lahví. Jsou umístěny v domácnosti. 
e) Mobilní kontejner na svoz nebezpečných odpadů - lze odložit následující odpady, např. obalový materiál  



 

 

  
  
 znečištěný, olejové filtry, olověné akumulátory, odpad rtuti, výbojky, zářivky, textilní materiál znečištěný 

organickými škodlivinami, odpadní oleje, staré nátěrové hmoty, televizory, popř. pneumatiky. (Stanoviště 
viz příloha č. 3 vyhlášky). 

 
Do nádob a zařízení uvedených pod písm. a), b), c), d) nepatří a je zakázáno odkládat nebezpečný odpad 
vytříděný z komunálního odpadu uvedený pod bodem písm.  e). Do výše uvedených nádob a zařízení nelze 
ukládat inertní materiál (t.j. odpad získaný z demolic a staveb, popř. zemina). 

 
2. Původci, kteří produkují odpad podle Katalogu odpadů zařazený jako komunální (právnické a fyzické osoby 

podnikající), mohou využít systém sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 
stanovený touto vyhláškou na základě písemné dohody s obcí, nebo prostřednictvím oprávněné osoby, která 
je obcí zmocněna. 

 
Čl. III Nakládání se stavebním odpadem 
 
Stavební odpad vzniklý při stavební činnosti občanů, popřípadě právnických nebo fyzických osob oprávněných 
k podnikání, bude odkládán do kontejnerů oprávněné osoby, které budou odvezeny na náklady fyzické osoby 
(občana), právnické nebo fyzické osoby oprávněné k podnikání na řízenou skládku oprávněné osoby. Tímto se 
nevylučuje možnost zajistit si odvoz tohoto odpadu a uložení na řízené skládky vlastními prostředky, popř. jiným 
způsobem. 
Za stavební odpad nejsou považovány umělohmotné materiály, kovy, papír, barvy a jiné tekuté hmoty, izolační 
materiály a výrobky na bázi ropy. 
 
Čl. IV Povinnosti fyzických osob 

 
1. Fyzické osoby jsou povinny ode dne účinnosti vyhlášky: 

a) v rozsahu své působnosti předcházet vzniku odpadů, omezovat jejich množství a nebezpečné 
vlastnosti, zajistit přednostně jejich využití (separace) před jejich odstraněním, 

b) třídit odpad dle stanoveného systému obce podle čl. II a III vyhlášky a ukládat je do nádob k tomu 
určených, 

c) ukládat do sběrných nádob pouze složky odpadu odpovídající označení sběrné nádoby, užívání 
sběrných nádob pro jiné složky odpadu nebo účely je zakázáno, 

d) naplňovat sběrné nádoby tak, aby je bylo možno řádně uzavřít a aby při manipulaci s nimi z nich odpad 
nevypadával, 

e) udržovat čistotu v okolí sběrných nádob. 
 

2. Není dovoleno: 
a) odkládat odpady mimo sběrné nádoby, 
b) spalovat odpad nebo jeho složky ve sběrných nádobách a na volných prostranstvích, 
c) bránit svým jednáním pravidelnému svozu odpadů, vjezdu sběrných vozidel a narušení daného 

systému, 
d) udupávat nebo jinak zhutňovat obsah sběrných nádob, 
e) sběrné nádoby přeplňovat, 
f) vylévat chemikálie, oleje a zbytky potravin do kanalizačního odpadového systému nebo zneškodňovat 

odpady jiným nezákonným způsobem. 
 
3. Je zakázáno nakládat s komunálním odpadem v rozporu s touto vyhláškou a dotčenými právními předpisy. 
 
4. Je výslovně zakázáno nakládat s nebezpečnými odpady v rozporu s touto vyhláškou a dotčenými právními 

předpisy. 
 



 

 

 
 
 
Čl. V Povinnosti oprávněné osoby 
 
1. Provádět sběr, svoz a odstraňování komunálních odpadů a poskytovat služby s tím spojené řádně a 

v souladu se zákonem a ostatními obecně závaznými právními předpisy a vyhláškou obce o nakládání 
s odpady. 

 
2. Pravidelný svoz sběrných nádob a pytlů na plasty bude prováděn v dohodnutých svozových dnech 

a časových intervalech (např. 1x týdně po celý rok). Každá případná změna bude oprávněnou osobou 
oznámena po vzájemné dohodě minimálně jeden měsíc před realizací změny. 
Svoz kontejnerů na sklo bude prováděn neprodleně po jejich naplnění. 

 
3. Zajišťovat čistotu v místě vyprazdňování odpadových nádob a kontejnerů bezprostředně po svozu, t.j. 

po jejich vyprázdnění. 
 
4. Zajišťovat uložení odpadových nádob a kontejnerů na původní či smluvními stranami dohodnuté místo. 
 
5. V případě neuskutečnění svozu vlivem nepředvídaných okolností oprávněná osoba zajistí náhradní svoz 

do 48 hodin. 
 
Čl. VI Orgány pověřené kontrolní činností nad dodržováním této vyhlášky 
 
1. Kontrolu dodržování této vyhlášky provádí členové zastupitelstva obce. 
 
2. Kontrolní činností v rámci výkonu státní správy v oblasti nakládání s odpady provádí Obecní úřad Vrábče. 
 
ČL. VII Sankce 
 
Při porušení této obecně závazné vyhlášky bude postupováno podle obecně závazných právních předpisů. 
 
Čl. VIII  Úhrada za komunální odpad 
 
1. Obec za shromažďování, sběr, přepravu, třídění využívání a odstraňování komunálních odpadů od fyzických 

osob vybírá poplatek na základě jednotlivých s nimi uzavřených smluv.  
 
2. Obecní úřad zajistí vypracování a uzavření jednotlivých smluv s fyzickými osobami. 
 
Čl. IX Závěrečná ustanovení 
 
1. Současně s rozhodnutím vydat tuto vyhlášku zastupitelstvo obce Vrábče rozhodlo o zrušení vyhlášky 

č. 2/2003.  
 
2. Tato vyhláška č. 4/2003 nabývá účinnosti uplynutím zákonné lhůty 15 dnů ode dne vyhlášení. 
 
Vyhlášeno ve Vrábči, dne  6. 8. 2003 
 
 ................................................    .................................................. 
        František Ohrazda          Karel Trnka 
                starosta          místostarosta 
Vyvěšeno na úřední desce od  7. 8. 2003 



 

 

 
 
 
PŘÍLOHA Č. 1 
 
Sběr kovového a velkoobjemového odpadu 
 
je organizován 1x za rok, a to vyhlášením jízdního řádu mobilních kontejnerů (nákladní automobil) ve vymezené 
části obce zvláštním letáčkem doručeným do každého domu nejméně 5 dnů před konáním akce. 
 
 
PŘÍLOHA Č. 2 
 
Umístění kontejnerů na sklo je 
 
Vrábče-ves  před budovou OÚ 
Vrábče-zastávka  před obchodem 
Slavče   před obchodem 
Koroseky  před hasičskou zbrojnicí  
Kroclov   na návsi u zvoničky 
 
 
PŘÍLOHA Č. 3 
 
Svoz nebezpečných odpadů je organizován 2x ročně, termín svozu vyhlašuje obecní úřad. 
 
Stanoviště pojízdné sběrny nebezpečných odpadů je: 
 
Vrábče-ves  před hasičskou zbrojnicí 
Vrábče-zastávka  před obchodem 
Slavče   před hasičskou zbrojnicí 
Koroseky  před hasičskou zbrojnicí 
Kroclov   na návsi u zvoničky 
 
 


