
Obecně závazná vyhláška obce Dubenec                 

č. 3/2012  

 

 

 
 

 
o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, 

třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 

a nakládání se stavebním odpadem na území obce 

Dubenec 

 
 

Zastupitelstvo obce Dubenec vydává dne 08.06.2012 usnesením číslo 210/2012 – 20. ZO 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.128/2000 Sb., 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 Dubenec, včetně nakládání se stavebním odpadem
1
. 

2) Tato obecně závazná vyhláška je závazná pro všechny fyzické osoby, které pobývají na 

území obce. 

 

 

                                                 
1
 Vyhláška č.381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy 

odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a  tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, 

dovozu a  tranzitu odpadů (Katalog odpadů)    
 



Čl. 2 

Třídění komunálního odpadu 

 

1)  Komunální odpad se třídí na: 

 

a) tříděný odpad, kterým je papír, nápojové kartony, bílé a barevné sklo, plast, včetně PET 

lahví, 

b) nebezpečné složky komunálního odpadu, 

c) objemný odpad, 

d) odpad ze zahrad, 

e) zbytkový odpad. 

 

2)  Zbytkový odpad je zbylý komunální odpad po stanoveném vytřídění dle  

         odst. 1 písm. a), b), c) a d). 

 

 

Čl. 3 

Shromažďování tříděného odpadu 

 

1) Tříděný odpad je shromažďován do zvláštních sběrných nádob. Nápojové kartony se 

odkládají do oranžových PE pytlů, které poskytuje obecní úřad. 

 

2) Zvláštní sběrné nádoby jsou umístěny u koloniálu „U Novotných“, u zdravotního 

střediska, u zastávky „U kovárny“, u obecního úřadu a naproti stavebninám. 

 

3) Zvláštní sběrné nádoby jsou barevně odlišeny a označeny příslušnými nápisy: 

 

a) papír barva modrá, 

b) bílé sklo barva bílá, barevné sklo barva zelená, 

c) plasty, PET lahve barva žlutá. Do této nádoby se odkládají též oranžové PE pytle s 

nápojovými kartony.  

 

 

Čl. 4 

Sběr a svoz nebezpečných složek komunálního odpadu 

 

1) Sběr a svoz nebezpečných složek komunálního odpadu je zajišťován minimálně dvakrát 

ročně jejich odebíráním na předem vyhlášených přechodných stanovištích přímo do 

zvláštních sběrných nádob k tomuto sběru určených. Informace o sběru jsou zveřejňovány 

na úřední desce obecního úřadu, na webových stránkách obce a v místním zpravodaji. 

2) Elektrozařízení z domácností (např. ledničky, televizory, monitory, rozhlasové přijímače) 

je třeba přednostně odevzdávat u příslušných prodejců. Není-li to možné, lze využít sběr a 

svoz dle odst. 1. 

3) Léky lze odevzdávat též v lékárnách. 

 

 

 

 

 

 



Čl. 5 

Sběr a svoz objemného odpadu 

 

1) Objemný odpad je takový odpad, který vzhledem ke svým rozměrům nemůže být 

umístěn do sběrných nádob (např. koberce, matrace, nábytek). 

2) Sběr a svoz objemného odpadu je zajišťován dvakrát ročně jeho odebíráním na předem 

vyhlášených přechodných stanovištích přímo do zvláštních sběrných nádob k tomuto 

účelu určených. Informace o sběru jsou zveřejňovány na úřední desce obecního úřadu, 

na webových stránkách obce a v místním zpravodaji. Při tomto sběru lze odevzdávat 

také pneumatiky z osobních automobilů. 

 

 

Čl. 6 

Odpad ze zahrad 

 

Odpad ze zahrad je třeba přednostně kompostovat na vlastním pozemku. Není-li to možné, lze 

tento odpad odložit do kontejneru k tomuto účelu určenému - kontejner BRKO na stanovišti u 

zastávky „U kovárny“.  
 

 

Čl. 7 

Shromažďování zbytkového odpadu  

 

1) Zbytkový odpad se shromažďuje do sběrných nádob. Pro účely této vyhlášky sběrnými 

nádobami jsou: 

 

a) typizované sběrné nádoby určené ke shromažďování zbytkového odpadu -  popelnice 

o objemu 120 a 240 l a PE pytle s logem svozové firmy. Zbytkový odpad se ukládá do 

sběrných nádob tak, aby je bylo možno řádně uzavřít a odpad z nich nevypadával  

 

Tyto sběrné nádoby jsou ve vlastnictví obce (poplatník má sepsanou s obcí smlouvu o 

pronájmu sběrné nádoby a hradí obci poplatek za roční pronájem) nebo ve vlastnictví 

poplatníka. Rekreační objekty mají maximálně 1 ks sběrné nádoby o objemu 240 l nebo 

2 ks sběrných nádob o objemu 120 l. 1x ročně má poplatník s trvalým pobytem v obci k 

dispozici PE svozový pytel s logem zdarma, který je určen pouze pro nahodilou 

zvýšenou produkci odpadu (např. po vánocích), který se nevejde do sběrné nádoby. 

Každý další svozový pytel s logem je za 50,- Kč/kus. Rekreační objekty mají k dispozici 

PE svozový pytel s logem za cenu 25,- Kč/kus. 

 

b) odpadkové koše, které jsou umístěny na veřejných prostranstvích v obci, sloužící pro 

odkládání drobného směsného komunálního odpadu. 

 

2) Stanoviště sběrných nádob je místo, kde jsou sběrné nádoby trvale nebo přechodně 

umístěny za účelem odstranění směsného odpadu oprávněnou osobou. Stanoviště 

sběrných nádob jsou individuální nebo společná pro více uživatelů. Sběrné nádoby se na 

stanovištích umisťují tak, aby byly dobře přístupné při jejich vyprazdňování. 

Umisťování sběrných nádob na chodníku či komunikaci upravuje zvláštní právní 

předpis
2
. 

                                                 
2
 Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů 



Čl. 8 

Nakládání se stavebním odpadem 

 

1) Stavební odpad je stavební a 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 kontejner, který bude přistaven a 

odvezen za úplatu. Objednávky přijímá obecní úřad. 

 

 

Čl. 9 

Sankce 

 

Porušení povinností stanovených touto vyhláškou lze postihnout podle zvláštních předpisů
3
. 

 

 

Čl. 10 

Závěrečná ustanovení 

 

 

1) Dnem účinnosti této obecně závazné vyhlášky se ruší obecně závazná vyhláška č. 

3/2011, o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování 

komunálních odpadů a systému nakládání se stavebním odpadem, která byla schválena 

dne 05.05.2011.  

2) Tato obecně závazná vyhláška obce nabývá účinnosti dne 30.07.2012. 

 

 

 

 

 Jaroslav Huňat, v.r.     Kateřina Burešová, v.r. 

        ……………………………     ……………………….. 

                   Jaroslav Huňat           Kateřina Burešová  

                 starosta               místostarostka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Vyvěšeno na úřední desce dne: 9.7.2012  

Sejmuto z úřední desky dne:  

Na elektronické úřední desce zveřejněno od: 9.7.2012 

 
 

                                                 
3
 Zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů 

 


