
Návrh projednávané vyhlášky

                 OBEC ÚSTÍ 

Obecně závazná vyhláška 
č. 2/2014

 
o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání 

a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území 
obce Ústí

Zastupitelstvo  obce  Ústí  se  na  svém zasedání  dne  ……… 2014,  usnesením č.  …. 
usneslo vydat na základě § 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“), 
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, (dále jen „zákon o obcích“), tuto obecně 
závaznou vyhlášku: 

Čl. 1 
Úvodní ustanovení 

Tato obecně závazná vyhláška (dále jen „vyhláška“) stanovuje systém shromažďování, 
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na 
území obce Ústí, včetně nakládání se stavebním odpadem1 

 
Čl. 2 

Třídění komunálního odpadu 
1) Komunální odpad se třídí na:

a) Biologicky rozložitelný odpad rostlinného původu, 
b) Papír, 
c) Plasty včetně PET lahví a nápojových kartonů,
d) Sklo, 

1 Vyhláška č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely 
vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů) 
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e) Kovy,
f) Nebezpečný složky komunálního odpadu a zpětně odebíraná elektrozařízení
g) Objemný odpad
h) Směsný komunální odpad

2) Směsným komunálním odpadem se rozumí zbylý komunální odpad po stanoveném 
vytřídění podle odstavce 1 písm. a), b), c), d), e), f) a g). 

Čl. 3 
Shromažďování využitelné složky komunálního odpadu

1)  Využitelnými,  tříděnými  složkami  komunálního  odpadu  jsou  podle  odstavce  1 
písmena a), b), c), d), e): biologicky rozložitelný odpad rostlinného původu, papír, 
plasty včetně PET lahví a nápojových kartonů, bílé a barevné sklo a kovy.

2)  Pro využitelný, tříděný sběr papíru, plastů - nápojových kartonů, bílého a barevného 
skla  jsou  určeny typizované  nádoby,  které  jsou  barevně  odlišeny  a  označeny 
příslušnými nápisy: 
 Papír, barva modrá (např. noviny, časopisy, kancelářský papír, reklamní letáky, 

knihy, sešity, krabice, lepenka, kartón, papírové obaly),
 Plasty, PET lahve, barva žlutá (např. stlačené PET láhve od nápojů, kelímky, 

sáčky, fólie, výrobky a obaly z plastů, polystyrénu, nápojové kartony),
 Sklo, barva bílá pro čiré sklo, zelená pro barevné sklo
 Kovy, ohrazené místo bez barevného označení (viz plánek v příloze)

4)  Umístění sběrných nádob je v grafické  příloze č.1 této OZV vyhlášky.
5)  Biologicky rozložitelný odpad ze zeleně lze přednostně využit  ke kompostování, 

zejména  v případě,  kdy  k nemovitosti  byl  přidělen  kompostér.  Biologicky 
rozložitelný  odpad  se  odkládá  na  místě  vyznačeném  v příloze  č.  1,  nebo  do 
mobilního  kontejneru  v rámci  mobilního  svozu. Mobilní  svoz  bude  zajišťován 
v období od 1. dubna do 30. října kalendářního roku mobilním kontejnerem, a to na 
předem určeném stanovišti. Informace o mobilním svozu zveřejní Obecní úřad Ústí 
na  úřední  desce  a  na  elektronické  úřední  desce  www.usti.ji.cz  a  místním 
rozhlasem.

6) Biologicky  rozložitelným  odpadem  z  domácností  se  rozumí  odpad  rostlinného 
původu  vznikající  v  domácnostech  (např.  zbytky  potravin  rostlinného  původu, 
slupky  od  ovoce  a  zeleniny),  který  neobsahuje  ani  nepřišel  do  kontaktu 
s biologickým odpadem živočišného původu.  

7) Kovy lze přechodně ukládat do ohrazeného prostoru, na zpevněnou plochu u ČOV, 
po domluvě s obsluhou ČOV (viz příloha č. 1 OZV).  Sběr a svoz kovů je rovněž 
zajišťován, mobilním svozem místním Sborem dobrovolných hasičů dvakrát ročně, 
jejich  odebíráním  na  předem  vyhlášených  přechodných  stanovištích.  Informace 
o sběru budou zveřejňovány na úřední desce Obecního úřad Ústí a na elektronické 
úřední desce www.usti.ji.cz  a místním rozhlasem.  
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Čl. 4
Sběr a svoz nebezpečných složek komunálního odpadu a zpětně odebíraná 

elektrozařízení
1) Sběr a svoz nebezpečných složek komunálního odpadu  je zajišťován  minimálně 

dvakrát ročně mobilním svozem -  službou SMJ a jejich odebíráním na stálém 
stanovišti vyznačeném v příloze č. 1.

2) Sběr  a  svoz  vysloužilého  elektrozařízení  pocházející  z  domácností  (chladničky, 
mrazáky,  televizory,  počítače,  tiskárny,  svítidla,  zářivky  apod.)  je  zajišťován 
minimálně dvakrát ročně mobilním svozem -  službou SMJ a jejich odebíráním na 
stálém stanovišti vyznačeném v příloze č. 1. 

3) Informace o sběru a svozu jsou zveřejňovány na úřední desce Obecní úřad Ústí a na 
elektronické úřední desce www.usti.ji.cz  a místním rozhlasem.

4) Drobná elektrozařízení (kalkulačky, rádia, drobné počítačové vybavení, diskmeny, 
telefony,  elektronické  hračky,  apod.),  použité  přenosné  baterie  a akumulátory 
pocházející z domácností (knoflíkové články, mikrotužkové a tužkové baterie, malé 
a velké monočlánky, ploché baterie 9V, hranaté baterie a dobíjecí baterie apod.) lze 
odkládat do E BOXU na Obecním úřadě v Ústí.        

Čl. 5 
Sběr a svoz objemného odpadu 

1) Objemný odpad je takový odpad, který vzhledem ke svým rozměrům nemůže být 
umístěn do sběrných nádob (např. koberce, matrace, nábytek a jeho části a další).

2)  Sběr  a  svoz  objemného  odpadu je  zajišťován až 2x ročně jeho odebíráním na 
předem  určeném  místě  do  přistaveného  kontejneru.  Informace  o  sběru  jsou 
zveřejňovány na úřední desce Obecního úřadu Ústí a na elektronické úřední desce 
www.usti.ji.cz  a místním rozhlasem.

Čl. 6 
Shromažďování směsného komunálního odpadu 

1) Směsný komunální odpad se shromažďuje do sběrných nádob. Pro účely této
     vyhlášky se sběrnými nádobami rozumějí: 

a) typizované sběrné nádoby, 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. 

2) Stanoviště sběrných nádob je místo, kde jsou sběrné nádoby trvale nebo přechodně 
umístěny  za  účelem  dalšího  nakládání  se  směsným  komunálním  odpadem 
oprávněnou osobou. Stanoviště sběrných nádob jsou individuální nebo společná pro 
více uživatelů. 

Čl. 7 
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Nakládání se stavebním odpadem 
1) Stavebním odpadem se rozumí stavební a demoliční odpad. Stavební odpad není 

odpadem komunálním.
2) Stavební  odpad  lze  použít,  předat  či  odstranit  pouze  zákonem  stanoveným 

způsobem a to na vlastní náklady.

Čl. 8 
Závěrečná ustanovení 

1) Zrušuje se obecně závazná vyhláška č. 2/2010 o stanovení systému shromažďování, 
    sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání
    se stavebním odpadem na území obce Ústí, ze dne 13. 9. 2010. 
 2) Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyhlášení.

……………….  ..………………. 
 

místostarosta        starosta 

Vyvěšeno na úřední desce obecního úřadu dne: …………………………… 

Sejmuto z úřední desky obecního úřadu dne: ………………………….. 

,
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	Čl. 4

