OBEC HORNÍ PODLUŽÍ
Zastupitelstvo obce Horní Podluží
Obecně závazná vyhláška
č. 1/2022
o stanovení obecního systému odpadového hospodářství

Zastupitelstvo obce Horní Podluží se na svém zasedání dne 25. 5. 2022 usnesením
č. 263 usneslo vydat na základě § 59 odst. 4 zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech (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, tuto obecně závaznou vyhlášku
(dále jen „vyhláška“):
Čl. 1
Úvodní ustanovení
1. Tato obecně závazná vyhláška (dále jen „vyhláška“) stanovuje obecní systém
odpadového hospodářství na území obce Horní Podluží.
2. Každý je povinen odpad nebo movitou věc, které předává do obecního systému,
odkládat na místa určená obcí v souladu s povinnostmi stanovenými pro daný druh,
kategorii nebo materiál odpadu nebo movitých věcí zákonem o odpadech a touto
vyhláškou1.
3. V okamžiku, kdy osoba zapojená do obecního systému odloží movitou věc nebo
odpad, s výjimkou výrobků s ukončenou životností, na místě obcí k tomuto účelu
určeném, stává se obec vlastníkem této movité věci nebo odpadu2.
Čl. 2
Základní pojmy
1. Biologický odpad je definován zákonem o odpadech3.
2. Nápojovými kartony se pro účely této vyhlášky rozumí kompozitní (vícesložkové)
obaly (např. krabice od mléka, džusu, vína).
3. Nebezpečný odpad je definován zákonem o odpadech4.
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4. Objemný odpad je složka komunálního odpadu, která pro velké rozměry nebo
hmotnost nemůže být odkládána do sběrných nádob (např. starý nábytek, koberce,
matrace apod.).
5. Směsný komunální odpad je složka komunálního odpadu, která zůstává po
vytřídění složek komunálního odpadu uvedených v čl. 3 odst. 1, písm. a) až i) této
vyhlášky.
6. Stanoviště sběrných nádob jsou místa, kde jsou sběrné nádoby trvale nebo
přechodně umístěny za účelem dalšího nakládání se směsným komunálním
odpadem. Stanoviště sběrných nádob jsou individuální nebo společná pro více
uživatelů.

7. Stanoviště zvláštních sběrných nádob jsou místa, kde jsou umístěny zvláštní
sběrné nádoby na vybrané složky komunálního odpadu. Stanoviště se nacházejí
u Obecního úřadu, u hotelu Slavie (č.p. 295), u domu č.p. 241, u domu č.p. 244,
u domu č.p. 301, u domu č.p. 321, u domu č.p. 325.
8. Stavebním odpadem se pro účely této vyhlášky rozumí odpad, který vzniká při
stavební a demoliční činnosti nepodnikajících fyzických osob a který není
komunálním odpadem. Jedná se např. o beton, tašky, keramiku, sádrové stavební
hmoty, omítky apod.
9. Sběrný dvůr je místo, které slouží ke sběru a shromažďování vybraných, převážně
komunálních odpadů do shromažďovacích prostředků během provozní doby5. Areál
sběrného dvora se nachází na parc. č. 489/1 k.ú. Horní Podluží.
10. Zvláštní pytel – shromažďovací prostředek k odkládání určených složek
komunálního odpadu. Zvláštní pytle (plastové pytle různých barev) se vydávají na
podatelně Obecního úřadu Horní Podluží.
Zvláštní pytel na směsný komunální odpad – mimořádný náhradní shromažďovací
prostředek s logem oprávněné osoby k odkládání směsného komunálního odpadu.
Čl. 3
Oddělené soustřeďování jednotlivých složek komunálního odpadu
1) Osoby předávající komunální odpad na místa určená obcí jsou povinny odděleně
soustřeďovat následující složky:
a) biologické odpady rostlinného původu,
b) papír,
c) plasty včetně PET lahví,
d) sklo,
e) kompozitní obaly,
f) kovy,
g) nebezpečné odpady,
g) objemný odpad,
h) jedlé oleje a tuky,
i) textil,
j) směsný komunální odpad.

5

Pondělí: 14:00 - 16:00, sobota 9:00 – 12:00

2

2) Odpady soustřeďované do zvláštních sběrných nádob na stanovištích:
Jednotlivé složky komunálního odpadu se soustřeďují do barevně odlišených zvláštních
sběrných nádob umístěných na stanovištích následovně:
a)
b)
c)

papír – kontejner modré barvy,
plasty – kontejner žluté barvy,
sklo – kontejner zelené barvy,

3) Odpady soustřeďované do zvláštních sběrných nádob na sběrném dvoře:
Jednotlivé složky komunálního odpadu se soustřeďují do sběrných nádob umístěných
na sběrném dvoře následovně:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

g)
h)
i)
j)

papír – kontejner modré barvy,
plasty – kontejner žluté barvy,
sklo – kontejner zelené barvy,
biologické odpady rostlinného původu – předávány obsluze sběrného dvora, která
je ukládá do kontejnerů hnědé barvy,
kompozitní obaly – předávány obsluze sběrného dvora v plastovém pytli oranžové
barvy, který je zdarma k vyzvednutí v podatelně Obecního úřadu Horní Podluží,
kovy – drobné kovy předávány obsluze sběrného dvora v plastovém pytli žluté
barvy, který je zdarma k vyzvednutí v podatelně Obecního úřadu Horní Podluží,
ostatní kovy do rukou obsluhy sběrného dvora jednotlivě,
nebezpečné odpady – předávány obsluze sběrného dvora, která je ukládá do
vyhrazeného kontejneru,
objemný odpad – předáván obsluze sběrného dvora, která ho ukládá do
vyhrazeného kontejneru,
jedlé oleje a tuky – předávány v uzavřených nádobách (např. PET lahvích) obsluze
sběrného dvora, která je ukládá do vyhrazeného kontejneru,
textil – označený kontejner bílé barvy.

4) Do zvláštních sběrných nádob je zakázáno ukládat jiné složky komunálních odpadů, než
pro které jsou určeny. Zvláštní sběrné nádoby je povinnost plnit tak, aby je bylo možné
uzavřít a odpad z nich při manipulaci nevypadával. Pokud to umožňuje povaha odpadu, je
nutno objem odpadu před jeho odložením do sběrné nádoby minimalizovat.
Čl. 4
Soustřeďování směsného komunálního odpadu
1) Směsný komunální odpad se odkládá do sběrných nádob. Pro účely této vyhlášky
sběrnými nádobami jsou:
a) typizované sběrné nádoby přidělené k příslušnému objektu – popelnice určené ke
shromažďování směsného komunálního odpadu,
b) odpadkové koše, které jsou umístěny na veřejných prostranstvích v obci, sloužící
pro odkládání drobného směsného komunálního odpadu vzniklého na veřejných
prostranstvích,
c) zvláštní plastové pytle s potiskem svozové firmy, které slouží jako mimořádný
náhradní shromažďovací prostředek k typizovaným sběrným nádobám – po
naplnění se umísťují k odvozu k výše uvedeným typizovaným sběrným nádobám.
3) Soustřeďování směsného komunálního odpadu podléhá požadavkům stanoveným v čl. 3
odst. 4 této vyhlášky.
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Čl. 5
Nakládání s výrobky s ukončenou životností v rámci služby pro výrobce
(zpětný odběr)
1) Obec v rámci služby pro výrobce nakládá s těmito výrobky s ukončenou životností:
a) baterie a akumulátory,
b) elektrozařízení,
c) zářivky a výbojky.
2) Výrobky s ukončenou životností uvedené v odst. 1 a) lze ukládat do označeného zeleného
sběrného boxu, který je umístěn ve vstupní hale Obecního úřadu Horní Podluží.
3) Výrobky s ukončenou životností uvedené v odst. 1 b) a c) lze předávat obsluze sběrného
dvora, která je ukládá do vyhrazeného kontejneru.
Čl. 6
Nakládání se stavebním odpadem
1) Se stavebním odpadem se nakládá v souladu se zákonem o odpadech a prováděcími
předpisy6, tj. třídí se na staveništi a odkládá do kontejnerů umístěných tak, aby byla
zajištěna nejvyšší možná míra jejich opětovného použití a recyklace. Vytříděné stavební
odpady se odvážejí k recyklaci nebo odstranění na povolené zařízení k nakládání
s odpady na náklady původce odpadu.
2) Nepodnikající fyzické osoby s trvalým pobytem na území obce nebo vlastníci nemovitostí
na území obce určené k individuální rekreaci mohou tyto odpady bezplatně odložit za
přítomnosti obsluhy sběrného dvora do označeného kontejneru v době provozu sběrného
dvora.
3) Shromažďování objemného odpadu podléhá požadavkům stanoveným v čl. 3 odst. 4
této vyhlášky.
Čl. 7
Závěrečná ustanovení
1) Nabytím účinnosti této vyhlášky se zrušuje Obecně závazná vyhláška obce
č.1/2018, o stanovení obecního systému odpadového hospodářství ze dne 12. 12. 2018.
2) Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po vyhlášení.

………………...……………….
Jindra Koldová
místostarostka
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……………………..
Petr Hoření
starosta

§15 zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech a § 42 vyhl. č. 273/2021 Sb., o podrobnostech nakládání s

odpady
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