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Obecně závazná vyhláška obce  
Hrádek 
č. 2/2017 

 
o stanovení systému shromaž ďování, sb ěru, p řepravy, t řídění, 
využívání a odstra ňování komunálních odpad ů a nakládání se 

stavebním odpadem na území obce Hrádek 
 
 

Obecní zastupitelstvo obce Hrádek se na svém zasedání dne 20.6.2017 usneslo 
vydat v souladu ustanovením § 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“), v návaznosti na ustanovení § 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: 
 
 

Článek 1 
Předmět, působnost a závaznost vyhlášky 

 
l) Touto vyhláškou (dále jen „vyhláška“) se stanoví systém shromažďování, sběru, 
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se 
stavebním odpadem produkovaným nepodnikajícími fyzickými osobami, vznikajícími 
na správním území obce Hrádek (dále jen „systém“).  
 
2) Vyhláška je závazná pro všechny nepodnikající fyzické osoby, které mají na území 
obce trvalé bydliště a pro další osoby, které se na území obce zdržují, a dále pro 
právnické a podnikající fyzické osoby, které podnikají na území obce a jsou zapojeny 
do systému obce na základě smlouvy.  
 
 

Článek 2 
Základní pojmy  

 
1) Odpad je každá movitá věc, které se osoba zbavuje nebo má úmysl nebo 

povinnost se jí zbavit.  
 

2) Nebezpečný odpad je odpad vykazující jednu nebo více nebezpečných vlastností 
uvedených v příloze přímo použitelného předpisu Evropské unie o nebezpečných 



vlastnostech odpadů. 
 

3) 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 fyzických osob 
oprávněných k podnikání. 
 

4) Objemným odpadem je pro potřebu této vyhlášky nazýván komunální odpad, 
který nelze vzhledem k některým jeho vlastnostem (např. velikost, hmotnost) 
shromažďovat v běžných sběrných odpadových nádobách. 

 
 

5) Biologickým odpadem rostlinného původu se rozumí biologicky rozložitelný 
komunální odpad, který neobsahuje, ani nepřišel do kontaktu s biologickým 
odpadem živočišného původu nebo s vedlejšími produkty živočišného původu.  
 

6) Nakládáním s odpady je obchodování s odpady, shromažďování, sběr, výkup, 
přeprava, doprava, skladování, úprava, využití a odstranění odpadů. 
 

7) Shromažďováním odpadů je krátkodobé soustřeďování odpadů 
do shromažďovacích prostředků v místě jejich vzniku před dalším nakládáním 
s odpady. 
 

8) Původcem odpadu je právnická osoba nebo fyzická osoba oprávněná 
k podnikání, při jejichž činnosti vznikají odpady, nebo právnická osoba nebo 
fyzická osoba oprávněná k podnikání, které provádějí úpravu odpadů nebo jiné 
činnosti, jejichž výsledkem je změna povahy nebo složení odpadů, a dále obec 
od okamžiku, kdy nepodnikající fyzická osoba odpad odloží na místě k tomu 
určeném; obec se současně stane vlastníkem tohoto odpadu. 
 

9) Oprávněnou osobou je každá osoba, která je oprávněna k nakládání s odpady 
podle zákona o odpadech nebo podle zvláštních právních předpisů.  
 

 
Článek 3 

Třídění komunálního odpadu 
  
Komunální odpad se na území obce třídí na tyto složky:  
a) papír,  
b) plasty a nápojové kartony,  
c) sklo, 
d) textilní materiály, 
e) kovy,  
f) biologický odpad rostlinného původu,  
g) nebezpečné odpady,  
h) objemný odpad,  
i) směsný komunální odpad.  
 
 



 
Článek 4 

Shromaž ďování t říděného odpadu 
  
1) Tříděný odpad je shromažďován do zvláštních sběrných nádob.  

 
2) Zvláštní sběrné nádoby jsou umístěny na těchto stanovištích uvedených v příloze 

č. 1 vyhlášky. 
 

3) Zvláštní sběrné nádoby jsou barevně odlišeny a označeny příslušnými nápisy:  
a) papír – nádoby modré barvy označené nápisem „papír“, 
b) plasty a nápojové kartony – nádoby žluté barvy označené nápisem „plasty“ 

a „nápojové kartony“,  
c) sklo – nádoby zelené barvy označené nápisem „sklo“, 
d) textilní materiály – nádoby bílé barvy označené nápisem „textil“, 
e) biologický odpad rostlinného původu – nádoby hnědé barvy označené 

nápisem „bioodpad“ nebo velkoobjemových kontejnerů označených nápisem 
„bioodpad“. 

 
4) Kovy lze bezplatně odevzdávat ve sběrném dvoře, který je umístěn v Sušici 

v Pražské ulici (dále jen „sběrný dvůr“). 
 

5) Ve sběrném dvoře lze také bezplatně odevzdávat odpady uvedené v čl. 4 odst. 3 
písm. a) až e). 
 

6) Do zvláštních sběrných nádob je zakázáno ukládat jiné složky komunálních 
odpadů, než pro které jsou určeny.  

  
 
 

Článek 5 
Sběr a svoz nebezpe čných složek komunálního odpadu  

 
1) Sběr a svoz nebezpečných složek komunálního odpadu je zajišťován dvakrát 

ročně jejich odebíráním na předem vyhlášených přechodných stanovištích přímo 
do zvláštních sběrných nádob k tomuto sběru určených. Informace o sběru jsou 
zveřejňovány způsobem v místě obvyklým (např. na úřední desce obecního 
úřadu, výlepových plochách, místním tisku, v místním rozhlase, na internetu). 
 

2) Svoz nebezpečných složek komunálního odpadu zajišťuje obec prostřednictvím 
oprávněné osoby. Svoz je prováděn vždy poslední sobotu v měsíci dubnu a 
druhou sobotu v měsíci říjnu. 
 

3) Nebezpečné složky komunálního odpadu lze také odevzdávat ve sběrném dvoře. 
 

4) Shromažďování nebezpečných složek komunálního odpadu podléhá 
požadavkům stanoveným v čl. 4 odst. 6.  

 
 

 



Článek 6 
Sběr a svoz objemného odpadu 

  
1) Sběr a svoz objemného odpadu je zajišťován dvakrát ročně jeho odebíráním na 

předem vyhlášených přechodných stanovištích přímo do zvláštních sběrných 
nádob k tomuto účelu určených. Informace o sběru jsou zveřejňovány způsobem 
v místě obvyklým (např. na úřední desce obecního úřadu, výlepových plochách, 
místním tisku, v místním rozhlase, na internetu). 
 

2) Svoz objemného odpadu zajišťuje obec prostřednictvím oprávněné osoby. Svoz 
je prováděn vždy poslední sobotu v měsíci dubnu a druhou sobotu v měsíci říjnu.  
 

3) Objemný odpad lze také bezplatně odevzdávat ve sběrném dvoře.  
 

4) Shromažďování objemného odpadu podléhá požadavkům stanoveným v čl. 4 
odst. 6. 

 
 

 
Článek 7 

Shromaž ďování sm ěsného komunálního odpadu 
  
1) Směsný komunální odpad se shromažďuje do sběrných nádob. Pro účely této 

vyhlášky se sběrnými nádobami rozumějí:  
a) typizované sběrné nádoby (popelnice o objemu 110, 120 nebo 240 l, 

kontejnery o objemu 1100 l) 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.  
 

3) Nádoby na směsný komunální odpad je zakázáno umisťovat na veřejném 
prostranství, kromě dočasného umístění nádob určených k vyprázdnění v den 
svozu.  

 
4) Při umístění sběrných nádob v den svozu na přechodné stanoviště na veřejném 

prostranství, je vlastník nebo nájemce sběrné nádoby povinen respektovat 
povinnosti vyplývající z jiných právních předpisů (např. zákona o místních 
komunikacích). Sběrné nádoby musí být jejich vlastníkem nebo nájemcem 
po vyprázdnění odstraněny z veřejného prostranství co nejdříve. 

 
5) Svoz komunálního odpadu zajišťuje obec prostřednictvím oprávněné osoby. Svoz 

je prováděn v období květen až září 1x za 2 týdny, v období říjen až duben 1x 
týdně. Svozovým dnem je středa. 

 
 



Článek 8 
Nakládání se stavebním odpadem 

  
1) Stavební odpad lze využít, předat či odstranit pouze zákonem stanoveným 

způsobem.  
 
2) Stavební odpad vzniklý při stavební činnosti občanů bude ukládán 

do velkoobjemových kontejnerů oprávněné osoby, které budou odvezeny 
na náklady fyzické osoby (občana) do zařízení k recyklaci stavebních odpadů 
nebo na řízenou skládku. 

 
3) Možnost zajistit si odvoz tohoto odpadu a uložení do zařízení k recyklaci 

stavebních odpadů nebo na řízenou skládku vlastními prostředky se nevylučuje. 
 
 
 

Článek 9 
Povinnosti fyzických osob (ob čanů) 

 
Fyzické osoby jsou povinny ode dne účinnosti této vyhlášky: 
 
a) komunální odpad shromažďovat, třídit a předávat k využití a zneškodnění podle 

systému stanoveného touto vyhláškou, 
 
b) zajistit si na své náklady dostatečný počet nádob na směsný komunální odpad 

a počínat si tak, aby svým jednáním neznemožnily provedení pravidelného svozu 
odpadů nebo nezpůsobily narušení systému. 

 
 
 

Článek 10 
Kontrolní činnost 

 
Dohled nad nakládáním s komunálním odpadem provádí Obecní úřad Hrádek. 
 
 
 

Článek 11 
Sankce 

 
Porušení povinností při nakládání s komunálním odpadem a stavebním odpadem 
bude postihováno podle obecně závazných právních předpisů. 
 
 
  

Článek 12 
Závěrečná ustanovení 

  
1) Nabytím účinnosti této vyhlášky se zrušuje Obecně závazná vyhláška obce 

Hrádek č. 1/2017, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, 



využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním 
odpadem, ze dne 21. 3. 2017.   

 
2) Tato vyhláška nabývá účinnosti 15. dnem po dni jejího vyhlášení na úřední desce 

Obecního úřadu Hrádek. 
 
 
 
 
 
 
  
        Ing. Josef Kutil                                                               František Vozka 
             starosta                                                                       místostarosta 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vyvěšeno na úřední desce obecního úřadu dne: 23.6.2017 
  
Sejmuto z úřední desky obecního úřadu dne: …………………………..       

 
 
 

 


