OBEC SOBOTÍN
Sobotín 54, 788 16 Petrov nad Desnou

Obecně závazná vyhláška č. 2/2017 o systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů
Zastupitelstvo obce Sobotín se na svém zasedání dne 11. září 2017 usnesením č. 28/12 usneslo
vydat na základě ustanovení § 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“),
v souladu s ustanoveními § 10 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., zákona o obcích, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „zákon o obcích“), tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen
„vyhláška):
Čl. 1
Působnost a předmět vyhlášky
1. Tato obecně závazná vyhláška stanovuje systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálního odpadu, dále jen, „systém“, vznikajícího na území
obce Sobotín.
2. Tato obecně závazná vyhláška se vztahuje na všechny fyzické osoby, při jejichž činnosti
vzniká komunální odpad na území obce.
3. Tato obecně závazná vyhláška se vztahuje na všechny právnické osoby oprávněné
k podnikání, které produkují odpad zařazený podle Katalogu odpadů, jako odpad podobný
komunálnímu, pokud uzavřely smlouvu s obcí o využití systému zavedeného obcí pro
nakládání s komunálním odpadem.
Čl. 2
Základní pojmy
1. Za komunální odpad se ve smyslu zákona o odpadech § 4 písm. b) považuje veškerý odpad
vznikající na území obce při činnosti fyzických osob, s výjimkou odpadů vznikajících u
právnických osob nebo fyzických osob oprávněných k podnikání (dále jen „komunální
odpad“ nebo „KO“).
2. Komunální odpad se dále pro účely této obecně závazné vyhlášky dělí:
a) Využitelný odpad (odpad určený k dalšímu využití např. sklo, papír, plasty, textil
a kov).
b) Objemný odpad (odpad patřící svým složením mezi komunální, ale k jeho sběru
nelze využít odpadové nádoby s ohledem na jeho rozměry nebo jeho materiál (např.
starý nábytek, koberce).
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c) Nebezpečný odpad (odpad vykazující jednu nebo více nebezpečných vlastností
uvedených v příloze přímo použitelného předpisu Evropské unie o nebezpečných
vlastnostech odpadů - Nařízení komise (EU) č. 1357/2014 ze dne 18. prosince 2014,
kterým se nahrazuje příloha III směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/98/ES
o odpadech a o zrušení některých směrnic. Mezi nebezpečný odpad patří např. léky,
baterie, zbytky barev, televizory, lednice, zářivky, akumulátory, spotřební chemie,
těkavé látky, motorové oleje).
d) Bioodpad – vytříděný odpad vhodný k dalšímu biologickému zpracování nebo
využití (tráva, listí, větve atd.).
e) Směsný komunální odpad (je zbytkový komunální odpad po vytřídění nebezpečné
složky odpadů a využitelných odpadů).
3.

Nakládání s odpady se rozumí jejich shromažďování, soustřeďování, sběr, výkup, třídění,
přeprava a doprava, skladování, úprava, využívání a odstraňování.

4.

Sběrnou nádobou se rozumí nádoba určená k odložení jednotlivých složek komunálního
odpadu tj. popelnice nebo kontejner. Ve sběrné nádobě jsou jednotlivé složky
shromažďovány do doby svozu odpadů.

5.

Sběrovými pytli se rozumí igelitové pytle, do kterých může být odpad shromažďován.

6. Stálé stanoviště sběrných nádob je místo, kde jsou sběrné nádoby trvale nebo přechodně
umístěny za účelem shromažďování komunálního odpadu (např. na sídlištích, u bytových
domů atd.).
7.

Místem určeným obcí k ukládání odpadů jsou sběrné nádoby, popř. sběrové pytle a sběrný
dvůr.

8.

Sběrem nebezpečného odpadu se rozumí oddělený sběr těchto odpadů do speciálních
kontejnerů a nádob tak, aby nedošlo k jejich smíchání s jinými složkami komunálního
odpadu a ohrožení zdraví obyvatel nebo životního prostředí při pravidelných mobilních
svozech konaných 2 x ročně.

9.

Sběr vytříděných využitelných složek komunálního odpadu je oddělený sběr složek
určených k dalšímu využití.

10. Oprávněná osoba je každá osoba, která je oprávněna k nakládání s odpady podle tohoto
zákona nebo podle zvláštních právních předpisů (zákona o odpadech).
11. Pořadatel je fyzická osoba a právnická nebo fyzická osoba oprávněná k podnikání, která
pořádá veřejné akce (např. kulturní, obchodní, sportovní, zábavné).
Čl. 3
Povinnosti při nakládání s komunálním odpadem
1. Každý je povinen:
a) předcházet vzniku odpadů, omezovat jejich množství a odkládat je pouze na místech
k tomu určených,
b) odložit využitelné složky komunálního odpadu na místech k tomu určených dle čl. 2
odst. 6 vyhlášky,
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2.

c) v rámci možností původce ukládat bioodpad na kompost.
Komunální odpad odváží oprávněná osoba podle svozového plánu, který bude zveřejněn
způsobem v místě obvyklým.

3.

Sběrné nádoby jsou umístěny na stálých stanovištích tak, aby byly dobře přístupné při
naplňování a v den odvozu pro vyprazdňování (sídliště, bytové domy atd.).

4.

Pořadatelé veřejných (kulturních, obchodních, sportovních, zábavných) akcí jsou povinni
v místech konání těchto akcí zajistit dostatečné množství nádob nebo pytlů na odpadky
a jejich včasný a řádný odvoz na obcí stanovená stálá stanoviště.

5.

Je zakázáno:
a) ukládat do sběrných nádob žhavý popel,
b) do nádob a pytlů pro vybrané druhy odpadů ukládat jiné druhy odpadů než pro
které jsou určeny,
c) využívat sběrné nádoby a pytle k jinému účelu než k ukládání komunálního
odpadu,
d) vybírat, rozhazovat nebo odvážet předměty uložené ve sběrných nádobách.
6. Fyzické osoby jsou povinny odkládat komunální odpad na místech k tomu určených a ode
dne nabytí účinnosti této obecně závazné vyhlášky komunální odpad odděleně
shromažďovat, třídit a předávat k využití a odstraňování podle systému stanoveného touto
vyhláškou pokud odpad samy nevyužijí v souladu se zákonem o odpadech a zvláštními
právními předpisy.
Čl. 4
Sběr vytříděných využitelných složek komunálního odpadu
1. Na určených místech v obci jsou rozmístěny speciální barevné nebo jinak označené
kontejnery na tříděný sběr využitelných složek komunálního odpadu (viz příloha č. 1), do
kterých občané ukládají pouze ty složky odpadu, pro který je nádoba určena.
2. Na Obecním úřadě Sobotín lze obdržet pytle na tříděný sběr využitelných složek (žluté pytle
na plast, oranžové pytle na nápojové kartony).
3. Seznam stanovišť a termíny svozů těchto nádob a pytlů na tříděné odpady (viz příloha č. 1)
jsou zveřejněny způsobem v obci obvyklým.
4. Obsluhu a svoz těchto nádob a pytlů provádí oprávněná osoba. Obsluhou se rozumí jejich
vyprazdňování ve stanovených termínech.
Čl. 5
Sběr nebezpečného a objemného odpadu
1. Sběr nebezpečných a objemných odpadů provádí oprávněná osoba.
2. Na předem určených stanovištích (viz příloha č. 1) bude v pravidelných termínech 2 x ročně
přistaven kontejner.
3. Seznam stanovišť a termíny svozů nebezpečných a objemných odpadů budou zveřejněny
způsobem v obci obvyklým.
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Čl. 6
Sběr kovů
1. Sběr kovů v obci provádí obec ve spolupráci s SDH Sobotín minimálně 1 x ročně.
2. Dále je možné kovy uložit do označených kontejnerů umístěných v obci, které jsou vyváženy
kvartálně.
3. Termíny a stanoviště svozů budou zveřejněny způsobem v obci obvyklým.

Čl. 7
Sběr směsného komunálního odpadu
1. Směsný komunální odpad se ukládá do odpadových nádob o objemu 110 l, 120 l
a kontejnerů 1100 l.
2. Do veškerých odpadových nádob na směsný komunální odpad a jeho vytříditelné složky je
zakázáno odkládat:
a) nebezpečné odpady, jako např. látky těkavé, zápalné či výbušné, zdravotně závadný
materiál, přilnavé látky (dehet, asfalt) atd.
b) žhavý popel či škváru,
c) tekuté látky,
d) stavební odpad.
Čl. 8
Sběr elektrozařízení a světelných zdrojů
1. Obec v rámci zpětného odběru vybraných výrobků a odpadu vytvořila na separačním dvoře
místo zpětného odběru. Na sběrném dvoře jsou odebírány elektrozařízení – velké domácí
spotřebiče, malé domácí spotřebiče a světelné zdroje – kompaktní zářivky, výbojky, lineární
trubicové zářivky, světelné zdroje s LED diodami a viditelně poškozené světelné zdroje.
2. Pro ukládání drobného elektrozařízení (např. kalkulaček, rádií, telefonů, drobného
počítačového vybavení apod.) a malých světelných zdrojů jsou určeny speciální stacionární
kontejnery sloužící pro ukládání drobných elektrozařízení a světelných zdrojů, které jsou rozmístěny
na určených stanovištích na území obce (viz příloha č. 1).

Čl. 9
Sběr bioodpadu
1. Bioodpad (rostlinné zbytky z údržby zeleně a zahrad) se odkládá do speciálních kontejnerů.
2. Občané mají možnost si zažádat o plastovou nádobu na bioodpad nebo využít
velkoobjemové kontejnery.
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3. Seznam stanovišť na svoz bioodpadu (velkoobjemové kontejnery) a termíny pro svoz
bioodpadu z velkoobjemových kontejnerů i plastových nádob budou zveřejňovány způsobem
v obci obvyklým.
Čl. 10
Stavební odpad
1. Stavební odpad je stavební demoliční odpad. (Stavební odpad není odpadem komunálním).
2. Stavební odpad lze použít, předat či zlikvidovat zákonem stanoveným způsobem.
3. Pro odložení stavebního odpadu je možné objednat u obce kontejner, který bude přistaven
a odvezen za úplatu.
Čl. 10
Sankce
1. Porušení této obecně závazné vyhlášky se posuzuje podle obecných platných právních
předpisů – např. zákon o odpadech a zákon č. 200/1990 Sb. o přestupcích, ve znění
pozdějších předpisů.
Čl. 11
Závěrečné ustanovení
1. Nabytím účinnosti této vyhlášky se zrušuje Obecně závazná vyhláška obce č. 2/2015, o
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů vznikajícím na území obce Sobotín, která byla schválena v Zastupitelstvu obce
Sobotín dne 29.1.2015 a nabyla účinnosti dnem 16.2.2015.
2. Tato obecně závazná vyhláška byla schválená na veřejném zasedání zastupitelstva obce
Sobotín dne 11. 09. 2017 a nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni jejího vyhlášení.

.............................................
Bc. Kamil Talpa
místostarosta

.................................................
Iveta Fojtíková
starostka

Vyvěšeno na úřední desce dne:
Sejmuto z úřední desky dne:
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Příloha č. 1 - k Obecně závazné vyhlášce č. 2/2017
o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálních odpadů.


BAREVNÉ OZNAČENÍ KONTEJNERŮ NA TŘÍDĚNÝ ODPAD A ČETNOST SVOZŮ

Kontejnery na tříděný sběr:
- papír – modré nádoby – svoz dle svozového plánu společnosti SITA CZ (cca 1 x měsíčně)
- sklo – zelené nádoby – svoz dle svozového plánu společností SITA CZ (cca 1 x měsíčně)
- textil – nádoba TextilEco a.s. – svoz dle potřeby
- malé elektrospotřebiče – nádoby Elektrowin – svoz dle potřeby
- malé světelné zdroje – malé sběrné nádoby Ekolamp – svoz dle potřeby
- baterie – malá sběrná nádoba Asekol – svoz dle potřeby
- biologicky rozložitelný odpad – svoz minimálně v období od 1. dubna – 31. října
kalendářního roku dle předem zveřejněného plánu
- potravinářský olej a tuky – označené zelené nádoby – svoz dle potřeby
Pytlový sběr:
- plastové obaly – žluté pytle – pravidelný 14-ti denní svoz (každý lichý čtvrtek)
- kompozitní obaly (nápojové kartony) – oranžové pytle - pravidelný 14-ti denní svoz (každý
lichý čtvrtek)
Velkoobjemové kontejnery:
- objemný odpad – svoz 2 x ročně dle předem zveřejněného termínu a stanovišť
- nebezpečný odpad – svoz 2 x ročně dle předem zveřejněného termínu a stanovišť
- biologicky rozložitelný odpad – svoz minimálně v období od 1. dubna – 31. října
kalendářního roku dle předem zveřejněného plánu
- kovové obaly – svoz minimálně 4 x ročně
Sběrný dvůr:
- velké elektrospotřebiče – Elektrovin – svoz dle potřeby
- velké světelné zdroje – Ekolamp – svoz dle potřeby
 STANOVIŠTĚ PRO ODKLÁDÁNÍ TŘÍDĚNÉHO ODPADU
Klepáčov – pod sjezdovkou
- sklo barevné
- sklo bílé
- objemný odpad
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Rudoltice – Rudoltice č. p. 103 (u Hlošků)
- objemný odpad
- nebezpečný odpad
- bioodpad
Rudoltice – Rudoltice č. p. 107 (u Holubců)
- sklo smíšené
- papír
- malé elektrospotřebiče
- potravinářský olej a tuky
- kov
Rudoltice – Rudoltice č. p. 133 (bytovka)
- objemný odpad
- nebezpečný odpad
- bioodpad
Sobotín – Sobotín č. p. 180 (pod „Bílým domem“)
- sklo smíšené
- papír
- objemný odpad
- nebezpečný odpad
- bioodpad
Sobotín – pohostinství U Bejka
- bioodpad
Sobotín – Sobotín č. p. 110 (u Karolů)
- bioodpad
Sobotín – Sobotín č. p. 100 (potraviny Popelková)
- sklo barevné
- sklo bílé
- papír
- objemný odpad
- nebezpečný odpad
- bioodpad
- potravinářský olej a tuky
- kov
Sobotín – Sobotín č. p. 305 (u Šmotka)
- bioodpad
Sobotín – Sobotín č. p. 200 (hasičská zbrojnice)
- sklo smíšené
- papír
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-

objemný odpad
nebezpečný odpad
bioodpad
potravinářský olej a tuky
kov

Sobotín – křižovatka u „okálů“
- objemný odpad
- nebezpečný odpad
- bioodpad
- kov
Sobotín – Sobotín č. p. 248 (Jednota)
- sklo barevné
- sklo bílé
- papír
- malé elektrospotřebiče
- textil
- potravinářský olej a tuky
- kov
Sobotín – u základní školy
- objemný odpad
- nebezpečný odpad
Sobotín – zámek
- bioodpad
Sobotín – Sobotín č. p. 220 (paneláky)
- sklo barevné
- sklo bílé
- papír
- bioodpad
- potravinářský olej a tuky
- kov
Sobotín – u hřiště TJ Sokol
- bioodpad
Sobotín – Sobotín č. p. 74 (DPS)
- sklo smíšené
- papír
- potravinářský olej a tuky
Sobotín – Sobotín č. p. 66 (zdravotní středisko)
- malé světelné zdroje
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Sobotín – před Hotelem Dolte
- bioodpad
Sobotín – Sobotín č. p. 279 (cesta u Vlhů)
- objemný odpad
- bioodpad
Sobotín – Sobotín č. p. 182 (Marta)
- malé světelné zdroje
- malé elektrospotřebiče
- baterie
- kov
Sobotín – Sobotín č. p. 182 (Marta)
- velké světelné zdroje
- velké elektrospotřebiče
Sobotín – Sobotín č. p. 54 (obecní úřad)
- baterie
- malé elektrospotřebiče
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