
Obecně závazná vyhláška
č. 3/2001

o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání 
a odstraňování komunálních odpadů na území Obce Žleby, včetně systému 

nakládání se stavebním odpadem.

Zastupitelstvo Obce Žleby jako místně příslušný orgán dle § 10 písm. a) a § 84 odst. 2 
písm. i) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích /obecní zřízení/ a v souladu s § 17 odstavec 2 zákona 
č.185/2001  Sb.  o  odpadech  a  o  změně  některých  dalších  zákonů  (dále  zákon  o  odpadech), 
schválilo dne 27.12. 2001 tuto

obecně závaznou vyhlášku

Článek I.
Základní ustanovení

1. Tato  vyhláška  stanoví  -  systém  shromažďování,  sběru,  přepravy,  třídění,  využívání 
a odstraňování  komunálních  odpadů,  vznikajících  na  území  Obce  Žleby  (dále  jen 
„systém“).  Tato vyhláška stanoví -  systém nakládání  se  stavebním odpadem na území 
Obce Žleby (dále jen „obce“).

2. Tato vyhláška se vztahuje na všechny fyzické osoby na území obce, při jejichž činnosti 
vznikají odpady1, a na které se nevztahují povinnosti původce odpadu2.

Článek II.
Základní pojmy pro účely této vyhlášky

1. Odpad   je movitá věc, která se pro vlastníka stala nepotřebnou a vlastník se jí zbavuje 
s úmyslem ji odložit, nebo která byla vyřazena na základě zvláštního právního předpisu.

2. Komunální odpad   je veškerý odpad vznikající na území obce při činnosti fyzických osob, 
pro  kterou  nejsou  právními  předpisy  stanovena  zvláštní  pravidla  nebo  omezení, 
s výjimkou odpadů vznikajících u právnických osob nebo fyzických osob oprávněných 
k podnikání3.

3. Nebezpečný odpad   je odpad, který má jednu nebo více nebezpečných vlastností (toxicita, 
infekčnost, dráždivost, výbušnost, hořlavost apod.)

4. Nebezpečné složky vytříděné z komunálního odpadu   jsou výrobky a materiály používané 
v  domácnostech,  které  mají  jednu  nebo  více  nebezpečných  vlastností  a  které  lze 
z komunálního  odpadu  vytřídit  (např.  baterie,  vyřazené  léky,  obaly  od  léků,  barev 
a ředidel, zářivky,přístroje obsahující rtuť, obaly od různých postřiků apod.)

5. Objemný  odpad  z  domácností   je  druh  komunálního  odpadu,  který  se  od  běžného 
komunálního  odpadu  odlišuje  některými  svými  vlastnostmi.  Jedná  se  o  odpad,  který 
vzhledem  k  jeho  rozměrům,  případně  hmotnosti,  nelze  ukládat  do  normalizovaných 
sběrných nádob, používaných při  periodickém svozu (např. vyřazené pračky, ledničky, 
kamna a plynové sporáky, dřevo a tuhý papír z obalů, elektronický odpad a pod.).

6. Nakládání s odpady   je jejich shromažďování, sběr, výkup, třídění, přeprava a doprava, 
skladování, úprava, využívání a odstraňování4.



7. Využívání odpadů   je činnost vedoucí k získávání druhotných surovin, nebo k recyklaci 
odpadů,  případně  jiné  využití  fyzikálních,  chemických  nebo  biologických  vlastností 
odpadů.

8. Odstraňováním  odpadů   se  rozumí  takové  nakládání  s  nimi,  které  vede  k  trvalému 
zabránění škodlivým vlivům na složky životního prostředí.

9. Oprávněná  osoba   je  subjekt,  jehož  prostřednictvím  zajišťuje  Obec  Žleby  na  svém 
správním území sběr, svoz, třídění, využívání a odstraňování odpadu.

10. Fyzická osoba   je občan, který má trvalé nebo přechodné bydliště na správním území obce 
nebo se zde trvale či přechodně zdržuje.

11. Domácnost   tvoří fyzické osoby, které spolu trvale žijí a společně uhrazují náklady na své 
potřeby (§115 občanského zákoníku ).

12. Odpadovými nádobami   se rozumí nádoby pro ukládání  komunálního odpadu do doby 
jeho svozu.  Jedná se  o  typizované nádoby,  které  splňují  technické parametry dle  zvl. 
Předpisů.

13. Dostatečným  počtem  odpadových  nádob   se  rozumí  množství  odpadových  nádob 
s takovým  celkovým  obsahem  a  četnost  svozu,  které  umožňují  jejich  uživateli 
bezproblémové odložení jím vytvořeného komunálního odpadu.

14. Vlastníkem nemovitosti   se  pro  účely  této  vyhlášky rozumí  její  majitel  nebo ten,  kdo 
obstarává z pověření majitele nebo z úředního rozhodnutí její správu nebo ji trvale užívá.

Článek III.
Všeobecné povinnosti

1. Oprávněná osoba a fyzické osoby jsou povinny ode dne účinnosti této vyhlášky dodržovat 
veškerá její ustanovení a nakládat s komunálním odpadem v souladu s ní.

2. Je  zakázáno  jakékoliv  ukládání  odpadů  mimo  místa  k  tomu  určená  (tzn.  vytváření 
tzv. černých  skládek),  nebo  jejich  spalování  mimo zařízení  určená  k  tomuto  způsobu 
odstraňování odpadů (spalovny odpadu).

3. Odpadkové koše rozmístěné na veřejných prostranstvích jsou určeny pouze pro uložení 
malého  množství  komunálního  odpadu  vzniklého  u  fyzických  osob  mimo  jejich 
domácnost.

4. Pořadatelé veřejných, kulturních, obchodních, sportovních a jiných podobných akcí jsou
povinni v místech konání umísťovat dostatečný počet odpadových nádob a zabezpečit
včasný odvoz a řádné zneškodnění v nich shromážděného odpadu, jakožto i úklid těchto 
míst.

Článek IV.
Nakládání s komunálním odpadem a stanoviště sběrných nádob

1. Sběr,  svoz  a  zneškodnění  komunálního  odpadu od  fyzických osob zajišťuje  na  svém 
správním území Obec Žleby prostřednictvím oprávněné osoby.

2. Nakládání s komunálním odpadem je pro fyzické osoby prováděno ze strany oprávněné 
osoby  úplatně.  Poplatek  za  provoz  systému  shromažďování,  sběru,  přepravy,  třídění, 
využívání a odstraňování komunálních odpadů na území Obce Žleby, je upraven platnou 
obecně závaznou vyhláškou5.



3. Sběrné  nádoby  se  umisťují  na  stanovištích  pro  ně  vyhrazených  tak,  aby  nepůsobily 
hygienické nebo estetické závady, překážku na chodnících, parkovištích a komunikacích, 
byly dobře přístupné pro naplňování  a  vyprazdňování,bez časových ztrát  a  zvláštních 
těžkostí.

4. Pro umístění přechodného stanoviště sběrných nádob může být bezplatně použito veřejné 
prostranství,  avšak  jen  na  dobu  nezbytnou  pro  vyprazdňování  a  tak,  aby  tím nebyla 
vytvořena dopravní překážka.

5. Rozhodnutí  o  umístění  stanoviště  je  výsledkem  dohody  mezi  svozovou  společností 
a správcem či vlastníkem nemovitosti.

6. V případě, že stav komunikace neumožňuje svozové technice příjezd k nemovitosti od 
které je svážen odpad, obec po dohodě se svozovou společností a vlastníkem či správcem 
nemovitosti určí stanoviště sběrné nádoby na nejbližším přístupném místě. V případě, že 
shody není možno dosáhnout rozhoduje o místu pro sběrné nádoby obec.

Článek v.
Systém sběru komunálního odpadu

 1. Z komunálního odpadu jsou povinny fyzické osoby před uložením do sběrných nádob 
(popelnic) odděleně uložit, shromažďovat a předat k odstranění způsobem dále uvedeným 
nebezpečné složky komunálního odpadu. Tyto složky komunálního odpadu fyzická osoba 
v termínu vyhlášeném čtrnáct dnů předem odnese na Obcí určené místo - při pořádání 
svozu nebezpečného odpadu oprávněnou osobou.

 2. Kromě  nebezpečných  složek  stanovených  v  předchozím  odstavci  jsou  fyzické  osoby 
povinny od data účinnosti vyhlášky odděleně shromažďovat a předávat k odstranění či 
využití tyto složky komunálního odpadu:
 a) sběrové sklo
 b) sběrové plasty
 c) sběrový papír
Sběrové  sklo  a  plasty  jsou  fyzické  osoby povinny ukládat  do  označených kontejneru 
umístěných v obci.
Sběr  tříděného  papíru  organizuje  Obecní  úřad  Žleby  a  o  jeho  konání  jsou  občané 
informováni veřejným rozhlasem

 3. Zbytkový komunální odpad. po vytřídění jeho složek stanovených v odst. 1 a 2. tohoto 
článku, ukládají fyzické osoby do typizovaných sběrných nádob (popelnic), které jsou v 
intervalech  pravidelně  vyváženy.  Sběrné  nádoby  jsou  vlastnictvím  vlastníků  objektů 
a jsou jimi pořizovány na vlastní náklad, popřípadě jsou vlastnictvím oprávněné osoby 
a vlastníci objektů si je za úplatu prostřednictvím OÚ pronajímají.

 4. Velkoobjemový  odpad  z  domácnosti  (televizory,  nábytek,  ošacení,  koberce  a  jiné 
podlahové  krytiny  aj.),  který  není  možno  uložit  do  sběrových  nádob  (popelnic)  lze 
připravit  pro  odvoz  v  den  svozu  objemného  odpadu,  který  bude  vyhlášen  obecním 
rozhlasem. V případě většího množství objemného odpadu lze u OÚ popř. u oprávněné 
osoby kontejner pro objemný odpad za úhradu objednat.

 5. Odpad železných materiálů a kovový šrot lze odevzdat ve sběrně druhotných surovin, 
resp. po vyhlášení v místním rozhlase předat osobám provádějícím tento svoz.

 6. Původci, kteří produkují odpad podle článku V. odst. 3. této vyhlášky, t.j. právnické osoby 
a osoby fyzické podnikající, mohou využít zneškodňování komunálních odpadů dle této 
vyhlášky, a to na základě písemné smlouvy uzavřené s obcí.



Článek VI.
Nakládání se stavebním odpadem

1. Stavební  odpad vzniklý při  stavební  činnosti  fyzických osob,  popřípadně  právnických 
osob nebo fyzických osob oprávněných k podnikání bude ukládán do velkoobjemových 
kontejnerů k tomuto účelu přistavených. Přistavení kontejnerů nárokuje původce odpadu 
u Obecního úřadu Žleby.
Náklady  za  přistavení  kontejnerů,  odvoz  a  likvidaci  stavebního  odpadu  nese  fyzická 
osoba,  právnická  osoba  nebo  fyzická  osoba  oprávněná  k  podnikání,  která  přistavení 
kontejnerů u obce objednala.

2. Ustanovení odst. 1. tohoto článku nevylučuje možnost zajistit si odvoz stavebního odpadu 
a jeho likvidaci vlastními prostředky (např. odvoz vlastním vozidlem) na řízenou skládku. 
Tento způsob uložení musí být prokázán dokladem o uložení odpadu.

Článek VII.
Nakládání s odpadem z čištění komunikací,

údržby zeleně a hřbitova

1. Odpad  z  čištění  veřejných  komunikací  může  být  odložen  fyzickými  osobami, 
právnickými  osobami a  osobami  fyzickými  oprávněnými  k  podnikání  pouze na  místa 
stanovená obcí a to v termínech předem vyhlášených obcí. Obec zabezpečí jeho odvoz a 
uložení v souladu se zákonem o odpadech.

2. Odpad  ze  zeleně  na  zahrádkách  jeho  původci  kompostují,  nevyužitelné  zbytky 
shromažďují na vlastním pozemku pro odvoz v den svozu odpadu ze zahrádek, který bude 
vyhlášen obecním rozhlasem.

3. Odpad ze hřbitova smí být odkládán pouze na místo stanovené obcí, která zabezpečuje 
jeho odvoz a odstranění.

Článek VIII.
Povinnosti fyzických osob a vlastníků nemovitostí

 1. Fyzická osoba je povinna:
 a) připojit  se  ode  dne  účinnosti  této  vyhlášky  k  systému  nakládání  s  komunálním 

odpadem stanoveném Obcí Žleby.
 b) zajistit si dostatečný počet odpadových nádob
 c) používat pro ukládání komunálního odpadu jen odpadové nádoby ve svém vlastnictví 

popř. nádoby, které si od oprávněné osoby pronajala.
 d) pro  zneškodnění  objemného  odpadu  z  domácností  a  nebezpečných  složek 

vytříditelných z komunálního odpadu využívat svozových dnů vyhlášených Obcí.
 e) neodkládat komunální odpad mimo odpadové nádoby
 f) do odpadových nádob na tříděný odpad ukládat pouze ty druhy odpadu, pro který jsou 

tyto nádoby určeny.
 g) vytřídit veškeré nebezpečné složky komunálního odpadu a využít sběru tohoto odpadu 

organizovaného Obcí.
 h) plnit  odpadové  nádoby  pouze  tak,  aby  se  daly  jejich  kryty  uzavřít  a  odpad 

v odpadových nádobách nezhutňovat a nezapalovat.



 i) umístit stanoviště odpadových nádob tak, aby ve dnech a časech svozu byl zajištěn 
bezpečný příjezd vozidla k jejich vyprázdnění

 j) zajistit  v  případě  nepřístupnosti  stanoviště  odpadových  nádob,  jejich  včasné 
přemístění  (max.  však  24  hodin  před  časem svozu)  na  přístupné  místo  a  včasné 
odklizení (nejdéle do 12 hodin po provedení svozu) na místo původní.

 k) dodržovat blízké okolí a samotné stanoviště odpadových nádob v pořádku a čistotě
 l) odpad ze septiků a žump zneškodňovat v zařízeních k tomu způsobilých, především 

na čistírnách odpadních vod.
 2. Povinnosti uvedené v odst. l. a 2. platí pro právnické osoby a fyzické osoby oprávněné k 

podnikání, které se připojily k systému sběru komunálního odpadu podle Článku 5. této 
vyhlášky.

 3. Fyzická nebo právnická osoba, která vlastní nemovitost, je správcem nemovitosti nebo 
k ní má právo užívání či hospodaření:
 a) zajistí dostatečný počet odpadových nádob
 b) udržuje čistotu a pořádek na stanovišti sběrných nádob
 c) zajistí  fyzickým  osobám  užívajícím  nemovitost  nepřetržitý  přístup  ke  sběrným 

nádobám.
 d) sběrné nádoby umístí podle místních podmínek v dostupné vzdálenosti od dojezdu 

svozového vozidla.

Článek IX.
Povinnosti oprávněné osoby

1. Provádět sběr, svoz a likvidaci komunálního odpadu a poskytovat služby s tím spojené 
řádně a v souladu se zákonem a ostatními obecně závaznými předpisy a touto vyhláškou 
Obce o nakládání s odpady.

2. Pravidelný svoz bude provádět v dohodnutých svozových dnech a časových intervalech 
vyhlášených  Obcí.  Každá  případná  změna  bude  oprávněnou  osobou  oznámena  po 
vzájemné dohodě minimálně jeden měsíc před realizací změny.

3. Zajišťovat čistotu v místě vyprazdňování odpadových nádob a kontejnerů bezprostředně 
po jejich vyprázdnění.

4. Zajišťovat  uložení  odpadových  nádob  a  přistavení  či  umístění  sběrových  vozů  nebo 
kontejnerů na smluvními stranami dohodnutém místě.

5. V případě neuskutečnění svozu vlivem nepředvídaných okolností zajistit náhradní svoz 
nejpozději do 48 hodin po svozovém dni.

6. Komunální odpad, převzatý oprávněnou osobou, se stává jejím majetkem a oprávněná 
osoba je povinna zajistit jeho bezpečnou a nezávadnou přepravu a řádné zneškodnění.

Článek X.
Sankce

Porušení povinnosti při  nakládání s komunálním odpadem a stavebním odpadem bude 
postihováno  podle  obecně  závazných  právních  předpisů,  tj.  podle  zákona  č.  200/1990  Sb. 
o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákona o odpadech.



Článek XI.
Závěrečná ustanovení

1. Dohled  nad  nakládáním  s  komunálním  a  stavebním  odpadem  provádí  rada  obce, 
pracovníci radou pověření a komise kontrolní.

2. Touto  vyhláškou se  ode dne  její  účinnosti  ruší  vyhláška  Obce  Žleby č.l/2001 ze dne 
26.3.2001 o nakládání s odpady.

3. Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1.1.2002.

Ing. Ivana Ronovská v. r.
místostarosta

Josef Novotný v. r.
starosta



1)§ 4 písm. p) zák. č. 185/2001 Sb. o odpadech
2)§ 17 odst. 5 zák. č. 185/2001 Sb. o odpadech
3)§ 4 písmo b) zák. č.185/2001 Sb. o odpadech
4)§ 4 písm. d) zák. č.185/2001 Sb. o odpadech
5)obecně závazná vyhláška o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, 
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů č. 4/2001


