Obec Ondřejov
Obecně závazná vyhláška č. 1/2011
o nakládání s komunálním a stavebním odpadem
(úplné znění po novelách 3/2014 a 1/2015)
Zastupitelstvo obce Ondřejov schválilo na svém zasedání dne 26. 1. 2011 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 a která přísluší do některé ze skupin odpadů uvedených v příloze č. 1 k zákonu o
odpadech.
2. Komunální odpad je veškerý odpad vznikající na území obce při činnosti fyzických osob a
který je uveden jako komunální odpad v Katalogu odpadů, s výjimkou odpadů vznikajících
u právnických osob nebo u fyzických osob oprávněných k podnikání.
3. Nebezpečný odpad je odpad, který má jednu nebo více nebezpečných vlastností uvedených
v příloze č. 2 k zákonu o odpadech.
4. Stavební odpad je čistý sypký odpad dále druhotně neznečištěný vznikající při zakládání
staveb, stavební nebo demoliční činnosti. Jedná se zejména o výkopovou zeminu, kamení a
hlušinu, štěrk, úlomky cihel a betonu .
5. Objemný odpad je druh komunálního odpadu, který se velikostí nevejde do popelnic ani do
kontejnerů o objemu 1 100 litrů.
6. Bioodpad je odpad organického původu z domácností či údržby zeleně vhodný pro své
vlastnosti ke kompostování, např. tráva a listí.
7. Dřevěný odpad jsou větve a odpad z dřevěných předmětů.
8. Elektroodpad je odpad pocházející z elektropřístrojů a jejich částí.
9. 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.
10. Oprávněná osoba je každá osoba, která je oprávněna k nakládání s odpady podle zákona o
odpadech nebo podle zvláštních právních předpisů (dále jen "svozová firma").
11. Sběrné nádoby jsou popelnice a kontejnery určené touto vyhláškou ke shromažďování
komunálního odpadu.
12. Sběrné místo je místem, na které v den provádění svozu odpadu svozovou firmou umísťují
občané sběrné nádoby. Sběrná místa leží na trase svozového vozu, kterou určuje rada obce
po dohodě se svozovou firmou.
13. Nakládání s odpady je jejich shromažďování, soustřeďování, sběr, výkup, třídění, přeprava
a doprava, skladování, úprava, využívání a odstraňování.
14. Původcem odpadu je právnická osoba, při jejíž činnosti vznikají odpady, nebo fyzická
osoba oprávněná k podnikání, při jejíž podnikatelské činnosti vznikají odpady. Pro
komunální odpady vznikající na území obce, které mají původ v činnosti fyzických osob, na
něž se nevztahují povinnosti původce, se za původce považuje obec. Obec se stává
původcem komunálních odpadů v okamžiku, kdy fyzická osoba odpady odloží na místě k
tomu určeném, obec se současně stane vlastníkem těchto odpadů.
Čl. 3
Sběrné nádoby
Pro shromažďování a třídění komunálního odpadu jsou občanům k dispozici tyto sběrné nádoby:
1. Popelnice o obsahu 110, 120 nebo 240 litrů slouží k ukládání zbytkového odpadu. Jejich
svoz je zajišťován v intervalu l x týdně. Popelnice jsou občanům bezplatně zapůjčeny
svozovou firmou. Občané si je mohou objednat a vyzvednout na obecním úřadě, jestliže
prokáží, že zapůjčená popelnice, kterou užívali dosud, byla zničena, nebo že se nově
nastěhovali do dosud neobývaného domu.
Občané mohou místo popelnic zapůjčených svozovou firmou používat za stejných
podmínek i vlastních nádob o objemu 110, 120 nebo 240 litrů, které splňují technické
podmínky vyžadované svozovou firmou.
2. Černé plastové kontejnery o objemu 1 100 litrů pro ukládání zbytkového odpadu jsou
rozmístěné na určených stanovištích vyhlášených radou obce. U bytových domů se
používají místo popelnic. V chatových lokalitách mohou být umístěny jen v určitém období
nebo v určitých termínech, které vyhlašuje rada obce. Uživatelé staveb, kteří nemají vlastní
nebo zapůjčené popelnice, užívají k odkládání zbytkového odpadu tyto černé kontejnery.
3. Plastové pytle slouží pouze pro majitele rekreačních objektů v určených lokalitách k
ukládání zbytkového odpadu. Jejich svoz je zajišťován v pravidelných intervalech
vyhlášených radou obce.
4. Barevné plastové kontejnery o objemu 1 100 litrů na tříděný odpad (sklo, plasty,
nápojové kartony a papír) jsou rozmístěné po celý rok na určených stanovištích vyhlášených
radou obce.
5. Mobilní kontejner na svoz nebezpečného odpadu a elektroodpadu je zajišťován
minimálně dvakrát ročně svozovou firmou. Termín a místo odevzdání nebezpečného odpadu
obec oznamuje v dostatečném časovém předstihu obvyklým způsobem.
6. Kontejner na velkoobjemový odpad je zajišťován minimálně dvakrát ročně svozovou
firmou. Termín a místo odevzdání velkoobjemového odpadu obec oznamuje v dostatečném

časovém předstihu obvyklým způsobem.
Čl. 4
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.
Elektroodpad je možno odkládat ve výkupně surovin v areálu zemědělského družstva v
Ondřejově.
Občané rovněž mohou využít pro likvidaci nebezpečného odpadu a elektroodpadu mobilní
kontejnery uvedené v čl. 3 odst. 5.
2. Sklo, plasty a papír se odděleně vkládají do označených barevných kontejnerů na tříděný
odpad. Nápojové kartony se vkládají do kontejnerů na plasty (žlutých). Papír je možno
odkládat ve výkupně surovin v areálu zemědělského družstva v Ondřejově. Kovový odpad
se odkládá ve výkupně surovin v areálu zemědělského družstva v Ondřejově
3. Bioodpad likvidují občané přednostně kompostováním na vlastním pozemku. Je ho také
možné odkládat v kompostárně Struhařov u silnice v bezprostředním sousedství místní části
Třemblat.
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.
4. Velkoobjemový odpad bude svážen nejméně 2krát ročně velkoobjemovými kontejnery.
Místa a termíny svozu vyhlásí rada obce.
5. Zbytkový odpad ukládají občané do popelnic a ty vystavují k odvozu svozovou firmou.
Odvoz se koná jednou týdně 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. Občan trvale
žijící v obci má po zaplacení místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů za běžný rok nárok na
známky na tento rok pro 13 svozů popelnice o objemu 110 nebo 120 litrů nebo 6 svozů
popelnice o objemu 240 litrů. Občané můžou tento svůj nárok sdružovat na jednu popelnici
v rámci domácnosti i mezi domácnostmi.
Zbytkový odpad může být ukládán i do černých plastových kontejnerů o objemu 1 100
litrů, které jsou rozmístěny na určených místech.
6. 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;
Změnu podmínek pro umístění a odvoz popelnic, kontejnerů a v určených lokalitách i
plastových pytlů oznámí obec v dostatečném předstihu způsobem v místě obvyklým.
7. Odvoz a likvidaci stavebního odpadu, suti a vraků aut si občané objednávají u oprávněné
osoby na vlastní náklady a v souladu se zákonem.
Čl. 5
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. 3 odst. 1, 2, 3, 4 (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. 4 odst. 6 písm. c), jsou povinni zajistit, aby pytle naplněné odpadem
byly umístěny jen na určených stanovištích a nejvýše jeden den před určeným termínem
svozu.
Čl. 6
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. 7
Sankce
Porušení povinností při nakládání s komunálním odpadem a stavebním odpadem bude postihováno
podle obecně závazných právních předpisů.
Čl. 8
Zpoplatnění systému
Zpoplatnění systému určuje obec zvláštní obecně závaznou vyhláškou.

Čl. 9
Kontrolní činnost
Dohled nad nakládáním s komunálním odpadem a stavebním odpadem provádí obecní úřad v
Ondřejově.
Čl. 10
Zrušovací ustanovení
Touto vyhláškou se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 1/2010 o nakládání s komunálním a
stavebním odpadem.
Čl. 11
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti 15. dnem od dne jejího vyhlášení.

Josef Brabec
místostarosta

Vyvěšeno:
Sejmuto:

RNDr. Martin Macháček
starosta obce

