
Obecně závazná vyhláška č. 2/2001 – 16 
O nakládání s komunálním odpadem na území obce Olbramice 

 
 

Zastupitelstvo obce Olbramice se usneslo dne 20. 12. 2001 vydat podle § 10 písm. b) a § 84 
odst. 2 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), a podle § 17 odst. 2 zákona 
č. 185/ 2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, tuto obecně závaznou 
vyhlášku. 
 
 

Článek 1 
Předmět a působnost vyhlášky 

 
1. Vyhláška stanoví: 

systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění využívání a odstraňování komunálních 
odpadů vznikajících na katastrálním území obce. 
 

2. Vyhláška se vztahuje na: 
a) fyzické osoby 
 

 
Článek 2 

Základní pojmy 
 

Pro účely této vyhlášky se rozumí: 
1. původcem – obec Olbramice, která se stává původcem komunálního odpadu 

v okamžiku, kdy fyzická osoba odloží odpad na místě k tomu určeném, současně se 
stává vlastníkem tohoto odpadu. 

 
2. odpadem – movitá věc, které se osoba zbavuje nebo má úmysl nebo povinnost se jí 

zbavit 
 

3. komunálním odpadem – veškerý odpad vznikající na území obce při činnosti 
fyzických osob, s výjimkou odpadů vznikajících u právnických osob nebo fyzických 
osob oprávněných k podnikání 

Jedná se zejména o: 
a) netříděný komunální odpad vznikající v domácnostech a jemu podobný, např. 

popel, obaly z potravin, čisticích prostředků, zbytky jídel, nepotřebné oděvy a 
obuv, drobné spotřební předměty, apod., 

b) vytříděné složky z komunálních odpadů bez obsahu škodlivin, např. sklo, 
papír, plasty, apod. (dále jen separovaný sběr),  

c) nebezpečné složky vytříděné z komunálních odpadů s obsahem škodlivin, 
např. barvy, lepidla, pryskyřice, baterie, zářivky, výbojky, léky, chemikálie, 
apod. (dále jen nebezpečný odpad), 

d) velkoobjemový odpad, např. vyřazený nábytek, koberce, ledničky, televizory, 
sanitární keramika, vybavení koupelen apod.. 

 
4. nemovitosti – bytový nebo rodinný dům, stavba, ve které je alespoň jeden byt, nebo 

stavba pro individuální rekreaci, včetně přilehlých pozemků ve vlastnictví majitele 
nemovitosti 
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5. vlastníkem – fyzická osoba nebo právnická osoba, která má k nemovitosti, kde vzniká 

komunální odpad, vlastnické právo, je jejím uživatelem, nebo k ní má právo 
hospodaření 

 
6. sběrnou nádobou – výměnná nebo přesypná nádoba sloužící k odkládání komunálního 

odpadu. Sběrnou nádobou je rovněž velkoobjemový kontejner - viz příloha č. 1 
 

7. sběrným místem – stanoviště sběrných nádob na veřejně přístupném místě, které 
slouží pro odkládání využitelných složek komunálního odpadu 

 
8. oprávněná osoba – firma vybrána obcí k zajišťování komplexního systému nakládání 

s komunálním odpadem obce. 
 

 
Článek 3 

Všeobecné povinnosti 
 

1. každý má při své činnosti nebo v rozsahu své působnosti povinnost předcházet vzniku 
odpadů, omezovat jejich množství a nebezpečné vlastnosti. Není dovoleno zejména: 

a) odkládat odpady jinak, než jak je uvedeno v této vyhlášce 
b) vytvářet nepovolené skládky odpadů kdekoliv na území obce 
c) spalovat odpad mimo zařízení k tomu určených.  

2. sběrné nádoby může vyprazdňovat a vybírat pouze oprávněná osoba 
 
 

Článek 4 
Systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování 

komunálního odpadu 
 

1. každá skupina odpadů musí být odkládána do sběrných nádob, do míst či zařízení 
k tomu určených, uzpůsobených a stanovených oprávněnou osobou. Platí při tom, že: 

 
směsný komunální odpad 
se odkládá do sběrných nádob u rodinných domků tak, aby je bylo možno uzavřít a odpad 
z nich při manipulaci nevypadával.   
 
vytříděné složky z komunálního odpadu – sklo 
lze odkládat pouze do kontejnerů na separovaný sběr označených nápisem SKLO. 
Umístění těchto kontejnerů je v příloze č. 1 této vyhlášky. Do těchto nádob nepatří 
výrobky z keramiky a z plastu. 
vytříděné složky z komunálního odpadu – plasty, papír 
Z plastů se separují pouze PET láhve (plastové láhve je nutno sešlápnou a uzavřít, čímž se 
zmenší jejich objem). Tyto PET láhve se odkládají do sběrných nádob. Umístění sběrných 
míst je uvedeno v příloze č. 1 této vyhlášky. 
Papír je možno odevzdat do speciálního velkoobjemového kontejneru zpravidla jednou za 
rok v prostoru základní školy.  
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nebezpečný odpad 
se předává bezúplatně v mobilních sběrnách nebezpečných odpadů, které jsou v obci 
přistaveny vždy na jaře a podzim v průběhu kalendářního roku. O termínu a umístění 
přistavení sběren budou občané v předstihu informování vyhlášením obecního úřadu. 
 
Velkoobjemový odpad 
Pro své rozměry a hmotnost je odkládán do speciálních velkoobjemových kontejnerů. 
Kontejnery jsou přistaveny: 
 

1. velkoobjemové kontejnery jsou přistaveny každoročně na jaře a podzim. O termínu 
     přistavení sběren budou občané v předstihu informování vyhlášením obecního úřadu. 
 
2. systém sběru netříděného komunálního odpadu, separovaného sběru, sběru 
      nebezpečného a velkoobjemového odpadu zajišťovaného podle této vyhlášky obce 
      mohou využívat právnické osoby nebo fyzické osoby oprávněné k podnikání na 
      základě písemné smlouvy s obcí. 

 
 

Článek 5 
Stanoviště sběrných nádob 

 
1. sběrné nádoby se umisťují na stálých stanovištích tak, aby byly dobře přístupné při 

jejich naplňování, vyprazdňování a odvozu a nepřekážely silničnímu provozu. 
 
 

Článek 6 
Povinnost osob při využívání systému obce 

 
1. Fyzické osoby jsou povinny: 

a) nakládat s komunálním odpadem v rámci systému vyhlášeného obcí 
b) odkládat odpad pouze do nádob a míst k tomu určených 
c) udržovat čistotu a pořádek na stanovištích sběrných nádob, dbát, aby byl odpad 

ve sběrných nádobách řádně uložen, nádoba byla uzavřena 
 

2. není dovoleno: 
a) měnit stanoviště a počty sběrných nádob bez souhlasu obce 
b) dávat do sběrných nádob na komunální odpad žhavý popel, hořící látky, látky 

tekuté, látky snadno se vypařující, žíravé, snadno zápalné, výbušné, zbytky 
barev, dehet, zeminu, kompostovatelný odpad ze zahrad, stavební odpad, 
uhynulá zvířata apod. 

c) zapalovat odpad ve sběrných nádobách, tyto ničit a poškozovat  
d) odkládat odpady mimo sběrné nádoby 

 
 

Článek 7 
Povinnosti svozové firmy – oprávněné osoby 

 
1. svozová firma je povinna zajistit zejména: 

a) pravidelný svoz všech nádob objednaných obcí dle svozového harmonogramu 
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b) přemístění nádob ze stálého nebo svozového stanoviště na kraj chodníku nebo 
krajnici vozovky jen na dobu nezbytně nutnou k vyprázdnění sběrné nádoby a 
její neprodlené vrácení zpět 

c) náhradní odvoz v případě poruchy sběrného vozidla či neprůjezdnosti vozovky 
nebo jiné nepředvídané okolnosti. Náhradní odvoz provést následující svozový 
den 

d) odstranit okamžitě znečištění manipulačního prostoru vzniklé při přemisťování 
a vyprazdňování sběrných nádob zcela vyprázdnit veškeré sběrné nádoby na 
stanovišti podle svozového harmonogramu 

e) opravu, výměnu, doplnění nebo dodání sběrné nádoby na základě objednávky 
obce 

 
2. v případě, že sběrné nádoby budou obsahovat jiný odpad, než ke kterému jsou určeny, 

zajistí svozová firma jejich vyprázdnění až po dohodě s obcí. To platí i pro odvoz 
odpadu uloženého na stanovišti mimo sběrnou nádobu. 

 
Článek 8 

Kontrolní činnost 
 

Kontrolní činnost této vyhlášky provádí na základě zákona o odpadech č. 185/2001 Sb.,  
dle § 80 pověřený pracovník obce. 
 

Článek 9  
Sankce 

 
Fyzické osobě může být za porušení této vyhlášky uložena pokuta na základě zákona 
200/1990 Sb., o přestupcích do výše 30.000,-Kč. 
 

Článek 10 
Zrušovací ustanovení 

 
Zrušuje se obecně závazná vyhláška č. 1/98 - 10 
 

Článek 11 
Účinnost 

 
 
Tato vyhláška nabývá účinnosti dne 1. 1. 2002. 
 
 
 
 
 
          Štefan Strašík                                                                                          František Vaněk 
          místostarosta                                                                                                  starosta 
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Příloha č. 1 
 
 

Umístění velkoobjemových kontejnerů na separovaný sběr skla a plast 
 
 
 

1. u obchodu Jednoty                 -      1 ks – sklo, 2 ks – plast 
 
 
2. u dolní zastávky ČSAD          -      1 ks – sklo,  
 
 
Do kontejnerů na sklo se vhazuje veškeré sklo bez rozlišení barev skla. V případě skleněných 
lahví odšroubujte kovové či jiné uzávěry. 
 
Do kontejnerů na sklo se nesmí vhazovat: PET láhve, keramika. 
 
 
 

Umístění sběrných vaků na PET láhve 
 
 
 

1. v prostorách základní školy Olbramice 
 
 
 
 

Umístění sběren nebezpečného odpadu /jaro, podzim/ 
 

1. u obchodu Jednoty 
 

2. v prostorách dolní autobusové zastávky  
 

 
 
 

Umístění velkoobjemových kontejnerů /jaro, podzim/ 
 
1. u obchodu Jednoty 
 
2. v prostorách dolní  autobusové zastávky  
 
 
 
 
 
 


