Obec Ondřejov
Obecně závazná vyhláška č. 3/2020
o nakládání s komunálním a stavebním odpadem
Zastupitelstvo obce Ondřejov schválilo na svém zasedání dne 7. 12. 2020 podle ustanovení
§10 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a
§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“), tuto obecně závaznou vyhlášku o systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního a stavebního
odpadu vznikajícího na území obce.
Čl. 1
Závaznost vyhlášky
Tato vyhláška stanovuje závazný systém nakládání s komunálním a stavebním odpadem
vznikajícím na území obce Ondřejov (dále jen „systém“) a je závazná pro fyzické osoby, které mají
na území obce Ondřejov trvalý pobyt nebo se na něm zdržují a dále pro osoby, které mají na území
obce ve vlastnictví stavbu určenou nebo sloužící k individuální rekreaci (dále jen „rekreační
objekt“).
Čl. 2
Základní pojmy
Pojmy použité v této vyhlášce jsou vymezeny zákonem o odpadech a jeho prováděcích předpisech a
touto vyhláškou.
1. Odpad je každá movitá věc, které se osoba zbavuje nebo má úmysl nebo povinnost se jí
zbavit.
2. Za komunální odpad se považuje veškerý odpad vznikající na území obce při činnosti
fyzických a právnických osob (původců odpadu).
3. Směsný komunální odpad je složka komunálního odpadu, která zůstává po vytřídění
papíru a lepenky, skla, plastů, biologického a nebezpečného odpadu z komunálního odpadu.
Směsným idolem je i odpad (odpadky) odložený do odpadkových košů, umístěných na
veřejných prostranstvích.
4. Využitelný (tříděný odpad) je materiálově či jinak využitelné složky vytříděné z
komunálního odpadu, těmito složkami jsou papír a lepenka, nápojové kartony, sklo, plasty
(PET lahve), biologický odpad z domácností (běžný kuchyňský odpad).
5. Odvoz a likvidaci komunálního odpadu vznikajícího při činnosti právnických osob nebo
fyzických osob oprávněných k podnikání je povinna zajistit příslušná fyzická či právnická
osoba (původce odpadu) na vlastní náklady, a to prostřednictvím oprávněné osoby.
6. Oprávněnou osobou se rozumí každá osoba, která je oprávněná k nakládání s odpady podle
zákona o odpadech nebo podle zvláštních právních předpisů (dále jen „svozová firma“).
7. Shromažďováním komunálního odpadu dle této vyhlášky je krátkodobé soustřeďování
odpadů do sběrných nádob či ostatních shromažďovacích prostředků v místě jejich vzniku
před dalším nakládáním s odpady.
8. Nebezpečný odpad je odpad, který je uvedený v Seznamu nebezpečných odpadů uvedeném
v prováděcím předpise a jakýkoliv jiný odpad vykazující jednu nebo více nebezpečných
vlastností uvedených v příloze k zákonu o odpadech.

9. Stavebním odpadem je stavební nebo demoliční odpad. Stavební odpad není odpadem
komunálním.
10. Objemný odpad je druh komunálního odpadu, který se velikostí nevejde do popelnic ani do
kontejnerů o objemu 1100 litrů.
11. Bioodpad je odpad organického původu z domácností či údržby zeleně vhodný pro své
vlastnosti ke kompostování, např. tráva a listí.
12. Dřevěný odpad jsou větve a odpad z dřevěných předmětů.
13. Elektroodpad je odpad pocházející z elektropřístrojů a jejich částí.
14. Zbytkový odpad je komunální odpad, z kterého byly vytříděny plasty, nápojové kartony,
papír, lepenka, sklo, kovy, dřevěný odpad, elektroodpad, objemný odpad, nebezpečný odpad
a bioodpad ze zahrad, podle možnosti i bioodpad z domácností.
15. Sběrné nádoby jsou popelnice a kontejnery určené touto vyhláškou ke shromažďování
komunálního odpadu.
16. Sběrné místo je místem, na které v den provádění svozu odpadu svozovou firmou umísťují
občané svěrné nádoby. Sběrná místa leží na trase svozového vozu, kterou určuje rada obce
po dohodě se svozovou firmou.
17. Obec je oprávněna v případě mimořádných situací (zejména v případě zhoršení
klimatických podmínek, ztížené dopravní obslužnosti atd.) určit způsobem v místě
obvyklým svozová místa, ze kterých bude odvážen obcí určený druh odpadu.
Čl. 3
Směsný odpad
Za směsný odpad se považuje jakýkoliv komunální odpad, který současně není odpadem tříděným,
objemným nebo nebezpečnu složkou komunálního odpadu (zejména smetí, popel, saze, některé
složky kuchyňského odpadu atd.).
Směsný odpad se shromažďuje do sběrných nádob určených obcí ke shromažďování směsného
komunálního odpadu.
Do sběrných nádob určených obcí ke shromažďování směsného komunálního odpadu je zakázáno
shromažďovat jiný odpad, než pro který je kontejner určen (zejména tříděný odpad, objemný odpad
a nebezpečné složky komunálního odpadu).
Odvoz a likvidaci směsného odpadu zajišťuje oprávněná osoba (svozová firma) na základě dohody
s obcí.
Čl. 4
Třídění komunálního odpadu
Komunální odpad vznikající na území obce jsou účastníci místního systému povinni ode dne
účinnosti této vyhlášky třídit na následující složky:
a) sklo
b) plasty + kompozitní obaly (nápojové kartony)
c) papír
d) objemný odpad
e) výrobky určené ke zpětnému odběru (malý elektroodpad, olej)
f) nebezpečný odpad + elektroodpad
g) textil
h) kovy
ch) bioodpad

Čl. 5
Sběrné nádoby, frekvence sběru (svozu) a místa určená k odkládání komunálních odpadů
1. Fyzické osoby jsou povinny vytříděné složky komunálního odpadu a směsný komunální odpad
odkládat do sběrných nádob, ve frekvenci sběru (svozu) a na místa k tomu určená přílohou č. 1 této
obecné závazné vyhlášky:
a) sklo – sběrné nádoby 1500 l - zvon zelené barvy
b) plasty + nápojové kartony – sběrné nádoby 1100 l a 240 l žluté barvy
c) papír – sběrné nádoby 1100 l kontejner modré barvy
d) objemný odpad – je zajišťován 2x ročně svozovou firmou. Termín a místo odevzdání
nebezpečného odpadu obec oznamuje v dostatečném časovém předstihu obvyklým způsobem
(úřední deska, webové stránky obce, obecní časopis).
e) výrobky určené ke zpětnému odběru
− malý elektroodpad – popelnice 120 l zelené barvy
− olej – popelnice 240 l oranžové barvy nebo PET lahve na SKO černou popelnici
f) nebezpečný odpad + elektroodpad – je zajišťován 2x ročně svozovou firmou. Termín a místo
odevzdání nebezpečného odpadu obec oznamuje v dostatečném časovém předstihu obvyklým
způsobem (úřední deska, webové stránky obce, obecní časopis).
g) textil – sběrné nádoby 1100 l kontejner bílé barvy
h) kovy – sběrné nádoby 240 l popelnice šedivé barvy
ch) bioodpad – likvidují občané přednostně kompostováním na vlastním pozemku. Je ho také
možné odkládat v kompostárně Struhařov
i) směsný komunální odpad – typizované nádoby o objemu 80 l, 120 l, 240 l a 1100 l označené
platnou známkou – samolepkou nebo typizované plastové pytle označené logem svozové firmy
j) směsný komunální odpad – od nemovitostí mimo trasy sběru svozové firmy - typizované plastové
pytle s logem svozové firmy.
2. Sběrné nádoby zajišťuje pověřená osoba (svozová firma). Vlastníci nemovitostí jsou povinni
objednat si dostatečný počet těchto sběrných nádob tak, aby nedocházelo k jejich přeplňování nebo
odkládání odpadů mimo sběrné nádoby. Sběrné nádoby musí být v takovém fyzickém a technickém
stavu, aby umožňovaly bezpečné ukládání komunálních odpadů a jejich odvoz oprávněnou osobou
(svozovou firmou). Občané mohou místo popelnic zapůjčených svozovou firmou používat za
stejných podmínek i vlastní popelnice o objemu 80, 120 nebo 240 litrů, které splňují technické
podmínky vyžadované svozovou firmou.
3. Fyzické osoby zajistí, aby v den sběru (svozu) směsného komunálního odpadu nejpozději do 6:00
hod. Byly sběrné nádoby na směsný komunální odpad popř. typizované plastové pytle zpřístupněny
pro obsluhu provádějící sběr (svoz) komunálního odpadu.
4. Sběrné nádoby a místa určená k odkládání komunálních odpadů se užívají těmito způsoby:
a) sběrné nádoby se užívají pouze k účelu, k němuž jsou určeny, a pouze k odkládání odpadu, pro
nějž jsou určeny
b) do sběrných nádob je zakázáno ukládat:
− stavební odpad a jiný podobný odpad
− uhynulá zvířata a jejich části
− horký popel
− nebezpečný odpad
− objemný odpad, pružiny nebo jiný odpad měnící svůj tvar (zejména větve)
c) směsný komunální odpad se ukládá do sběrných nádob tak, aby je bylo možno řádně uzavřít a

odpad z nich při manipulaci s nimi nevypadával
d) odpad se sběrných nádobách je zakázáno udupávat, zhutňovat nebo zapalovat
5. Druhy sběrných nádob, frekvence sběru (svozu) a místa určená k odkládání komunálních
odpadů, popřípadě jejich změny oznámí obec v dostatečném předstihu způsobem v místě
obvyklým (úřední deska, webové stránky obce, obecní časopis).

Čl. 6
Systém nakládání s komunálním odpadem
1. Pro likvidaci nebezpečného odpadu a elektroodpadu se přednostně využije zákonem
stanovený systém bezplatného zpětného odběru následujících výrobků: minerální oleje,
elektrické akumulátory, galvanické články a baterie, výbojky a zářivky, pneumatiky,
chladničky, elektropřístroje, případně i dalších věcí určených v obecně závazných právních
předpisech. Prodejce těchto výrobků je povinen informovat spotřebitele o tom, jak výrobce
nebo dovozce bezplatně odebírá použité výrobky.
Občané rovněž mohou využít pro likvidaci nebezpečného odpadu a elektroodpadu
mobilní kontejnery. Kontejner bude svážen nejméně 2krát ročně velkoobjemovými
kontejnery. Místa a termíny svozu vyhlásí rada obce.
Malý elektroodpad (baterie, klávesnice, varná konvice, atd.) je možné likvidovat celoročně
do sběrné nádoby (zelená popelnice).
2. Sklo (zelený zvon), plasty (žlutý kontejner), kovy (šedivá popelnice), a papír (modrý
kontejner) se odděleně vkládají do označených barevných kontejnerů na tříděný odpad.
Nápojové kartony se vkládají do kontejnerů na plasty (žlutých). Olej (oranžová popelnice)
nebo přiložení uzavřené PET lahve na SKO černou popelnici v termínu sběru (svozu).
3. Vybraná stanoviště jsou vybavena rovněž sběrnými nádobami pro textil (kontejner bílé
barvy).
4. Bioodpad likvidují občané přednostně kompostováním na vlastním pozemku. Je ho také
možné odkládat v kompostárně Struhařov. Kuchyňský bioodpad, který občan z vážných
důvodů nemůže kompostovat podle předchozí věty, lze ukládat do popelnic nebo do
kontejnerů na zbytkový odpad.
Objemný bioodpad ze zahrad a polí (listí, tráva apod.) se nesmí ukládat do kontejnerů na
zbytkový ani tříděný odpad, smí se pouze kompostovat na vlastním pozemku nebo v
kompostárně Struhařov.
5. Velkoobjemový odpad bude svážen nejméně 2krát ročně velkoobjemovými kontejnery.
Místa a termíny svozu vyhlásí rada obce.
6. Zbytkový odpad ukládají občané do popelnic a ty vystavují k odvozu svozovou firmou.
Odvoz se koná v termínu vyhlášeném radou obce ze sběrných míst na trase svozového vozu
vyhlášené radou obce. V době zhoršené sjízdnosti místních komunikací (např. kvůli sněhu
nebo náledí) není zaručen odvoz zbytkového odpadu ze všech sběrných míst na pravidelné
trase svozového vozu; v takovém případě občan vystaví sběrné nádoby na nejbližší
komunikaci na trase svozového vozu, která je pro tento vůz sjízdná.
Odpad bude vyvezen jen z popelnice, která je označena platnou známkou svozové firmy;
známka platná v běžném roce zůstává v platnosti do 31. 3. roku následujícího.

7. Majitelé rekreačních objektů v lokalitách určených radou obce, do kterých nemůže zajíždět
svozový vůz, ukládají zbytkový odpad
a) do černých plastových kontejnerů o objemu 1 100 litrů, umístěných na stanovištích
určených radou obce; nebo
b) do velkoobjemového kontejneru v lokalitě, kam je rozhodnutím rady obce umístěn;
nebo
c) do pevných plastových pytlů, které mohou zakoupit v obchodech nebo na OÚ; obec
zajistí odvoz naplněných pytlů do černých kontejnerů o objemu 1 100 litrů v termínech a
ze stanovišť vyhlášených radou obce.
Čl. 7
Nakládání se stavebním odpadem
Stavební odpad je stavební a demoliční odpad. Stavební odpad není odpadem komunálním. Odvoz a
likvidaci stavebního odpadu, suti a vraků aut si občané objednávají u oprávněné osoby (svozové
firmy) na vlastní náklady a v souladu se zákonem.
Čl. 8
Povinnosti fyzických osob
1. Každý má při své činnosti nebo v rozsahu své působnosti povinnost předcházet vzniku
odpadů a omezovat jejich množství i nebezpečné vlastnosti.
2. Fyzické osoby jsou povinny odkládat komunální odpad na místech k tomu určených touto
vyhláškou, komunální odpad odděleně shromažďovat, třídit a předávat k využití a
odstranění, pokud odpad samy nevyužijí v souladu se zákonem o odpadech a zvláštními
právními předpisy.
3. Do sběrných nádob uvedených v čl. 5 odst. 1 (popelnic, pytlů a kontejnerů) je zakázáno
odkládat stavební odpad, kapalné odpady, uzavřené nádoby s neznámým obsahem, těla
uhynulých zvířat, nebezpečný odpad, elektroodpad, dřevěný odpad a objemný bioodpad
(např. trávu a listí).
4. Vlastníci a uživatelé rekreačních objektů, kteří k odkládání směsného odpadu využívají
plastové pytle podle čl. 6 odst. 7 písm. c), jsou povinni zajistit, aby pytle naplněné odpadem
byly umístěny jen na určených stanovištích a nejvýše jeden den před určeným termínem
svozu.
Čl. 9
Povinnosti vlastníka nemovitosti
Vlastník nemovitosti je povinen zajistit si přiměřený objem a počet svozů popelnic nebo kontejnerů
na zbytkový odpad tak, aby odpovídaly produkci odpadu v dané nemovitosti.
Čl. 10
Sankce
Porušení povinností při nakládání s komunálním odpadem a stavebním odpadem bude postihováno
podle obecně závazných právních předpisů.
Čl. 11

Zpoplatnění systému
Zpoplatnění systému určuje obec zvláštní obecně závaznou vyhláškou.
Čl. 12
Kontrolní činnost
Dohled nad nakládáním s komunálním odpadem a stavebním odpadem provádí obecní úřad v
Ondřejově.
Čl. 13
Zrušovací ustanovení
Touto vyhláškou se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 1/2011 o nakládání s komunálním a
stavebním odpadem.
Čl. 14
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1.1.2021.

David Kvapil
místostarosta

Vyvěšeno:
Sejmuto:

Mgr. Vladimír Zámyslický
starosta obce

