
Obecně závazná vyhláška 
obce Svrkyně 

č.1/2012 
kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování 

komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem v obci Svrkyně 

Zastupitelstvo obce Svrkyně se usneslo  na svém zasedání dne 26.11. 2012 vydat na základě §17 odst. 

2 zákona 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákon, ve znění pozdějších předpisů 

a v souladu s § 84 odst.2. písm. h) zákona č. 128/2000Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 

pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku: 

Čl.1 
Základní ustanovení 

1. Tato vyhláška stanoví  systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a 

odstraňování komunálních odpadů (dále jen systém). Vznikajícího na území obce Svrkyně 

(dále jen obce) a systém nakládání se stavebním odpadem na území obce Svrkyně. 

2. Tato vyhláška je závazná pro všechny fyzické osoby, které mají na území obce trvalý pobyt a 

pro další osoby, které se na území obce zdržují (bydlí v nemovitostech a v rekreačních 

objektech). 

3. Původci, kteří produkují odpad zařazený podle katalogu odpadů jako odpad podobný 

komunálnímu z činnosti právnických osob a fyzických osob oprávněných k podnikání, mohou 

na základě písemné smlouvy s obcí využívat systému zavedeného obcí pro nakládání 

s komunálním odpadem. 

Čl.2 
Nakládání s komunálním odpadem 

1. Pro nakládání s komunálním odpadem jsou k dispozici tyto sběrné nádoby: 

a) Sběrné nádoby (popelnice objem 120 litrů) slouží k odkládání zbytkového odpadu po 

vytřídění, tj. smetí, popel, saze, nevratné odpady s domácností, kuchyňské odpady apod.. Do 

popelnic je zakázáno ukládat stavební odpad, biologický odpad, uhynulá zvířata, výbušné 

látky, nebezpečný odpad vytříděný z komunálního odpadu, žhavý popel. 

b) Kontejnery na tříděný odpad – kontejner na plasty, kontejner na papír, kontejner na sklo, 

popř. další kontejnery umožňující  kvalitnější třídění odpadů 

c) Mobilní kontejner na svoz velkoobjemového odpadu, který slouží k odkládání 

velkoobjemového odpadu, např. vyřazeného nábytku, koberců, domácích spotřebičů (s 

výjimkou   televizorů, ledniček, počítačů). Do kontejnerů je zakázáno odkládat nebezpečný 

odpad 

d) Mobilní kontejner na svoz nebezpečného odpadu – slouží  k odkládání  nebezpečného 

odpadu vytříděného z komunálního odpadu , tj. olejových filtrů ,olejových akumulátorů, 

monočlánků, odpadů rtuti, vyřazených léků, výbojek, zářivek, textilního materiálu a obalů 

znečištěných organickými škodlivinami, starých nátěrových hmot, televizorů, ledniček, 

odpadních olejů a nebezpečných látek. 

e) Odpadkové koše na veřejných prostranstvích – slouží  k odkládání drobného odpadu, který 

vznikl v přímé souvislosti s krátkodobým pobytem osob na veřejném prostranství v obci. Je 

zakázáno do košů odkládat komunální odpad z domácností. 



2. Stanoviště kontejnerů, termíny přistavení kontejnerů bude zveřejňován na úřední desce 

Obecního úřadu Svrkyně 

Čl. 3 
Nakládání se stavebním odpadem 

Stavební odpad vzniklý při stavební činnosti, tj. stavební suť, zbytky stavebních hmot, vytěžená 

zemina apod., se odkládá do velkoobjemových kontejnerů nebo jiných vhodných dopravních 

prostředků a vyváží se na řízenou skládku. Přistavení a svoz kontejnerů si zajišťuje původce odpadu 

individuálně a na vlastní náklad. 

Čl.4 
Počet a umístění sběrných nádob na KO 

1. Do systému budou zařazeny následující sběrné nádoby osoby: 

 Režim svozu  
 A   
 B   
 C   
 D   
               
2. K označení sběrných nádob obdrží osoba od obce příslušnou svozovou známku nebo talon, 

kterou je povinna vylepit na stěnu sběrné nádoby zařazené do systému nebo zavěsit na sběrnou 

nádobu zařazenou do systému. 

3. Svozový systém  je organizován:  

- režim svozu A:  12 svozů za rok vždy první svoz v měsíci,  

- režim svozu B:  26 svozů za rok při pravidelném svozu 1x za 14 dnů, 

- režim svozu C:  52 svozů za rok  

- režim D:                       svoz tzv. talonovým  způsobem  (osoba si zakoupí od obce nejméně 8 ks talonů 

za rok a talon před svozem zavěsí na sběrnou nádobu) 

Čl.5. 
Úhrada za svoz, třídění a zneškodnění odpadu 

Úhradu za svoz, třídění a odstraňování komunálního odpadu platí fyzické osoby, popř. právnické 

osoby, na základě smluvního vztahu obcí dle zvoleného režimu  dle čl.4 bodu 3, přičemž režim D  se 

vztahuje na majitele rekreačních objektů  využívající tyto nemovitosti pouze k rekreačním účelům. 

Smluvní vztah uzavírá s obecním úřadem majitel nemovitosti nebo jím pověřená osoba. 

 

Čl.6 
Všeobecná ustanovení 

1. V zájmu předcházení vzniku odpadů a přednostního využívání odpadů je zejména stanoveno 

že: 

a) Každý má při své činnosti nebo v rozsahu své působnosti povinnost předcházet vzniku 

odpadů, omezovat jejich množství a nebezpečné vlastnosti. 



b) Každý je povinen nakládat s odpady a zbavovat se jich pouze způsobem stanoveným 

zákonem o odpadech a ostatními právními předpisy vydanými na ochranu životního prostředí 

a zejména v souladu s touto  obecně závaznou vyhláškou. 

c) Jednotlivé složky odpadu odkládat pouze do určených sběrných nádob, směsný komunální 

odpad odkládat pouze do sběrných nádob určených pro příslušný objekt. 

d) Odděleně shromažďovat, třídit nebezpečné složky  komunálního odpadu a předávat je na 

obcí určená místa v souladu s čl.2 vyhlášky, popř. likvidovat je jiným zákonem stanoveným 

způsobe,. 

2. Je zakázáno zbavovat se odpadu jinak než způsobem stanoveným touto vyhláškou a obecně 

závaznými předpisy, zejména odkládáním složek odpadu do sběrných nádob a zařízení, která 

nejsou pro něj určena, a zakládáním černých skládek. Biologický odpad ze zahrad budou 

uživatelé systému v maximální možné míře kompostovat. 

Čl.7 
Sankce 

Porušení  povinnosti stanovených touto obecně závaznou vyhláškou bude postihováno podle 
zvláštních právních předpisů*.  
 

Čl.8 Zrušovací ustanovení 
Zrušuje se obecně závazná vyhláška  obce č.1/2008 o stanovení systému shromažďování, sběru, 
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území obce     ze dne  
1.12.2008í  a obecně závazná vyhláška obce č.  2/2008 o místním poplatku za provoz systému 
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů ze dne 
1.12.2012. 
 

Čl. 9 
Kontrolní činnost 

Dohled nad nakládáním s komunálním odpadem a stavebním odpadem provádí Obecní policie Velké 

Přílepy. 

Čl. 10 
Účinnost 

Tato vyhláška nabývá účinnosti dne 1.1.2013. 
 

Bc.František Šafránek                                                                        Ing. Eva Čermáková 
       starosta                                                                                          místostarostka 
 

___________________________________________________________________________    

*Zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, v platných zněních a zákon č. 185/2001 Sb., o 
odpadech v platném znění. 
 


