
OBEC BOROVÁ LADA 
Zastupitelstvo obce Borová Lada 

 

Obecně závazná vyhláška obce Borová Lada č. 2/2022, 

kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 1/2022,  

o stanovení obecního systému odpadového hospodářství 

 
Zastupitelstvo obce Borová Lada se na svém zasedání dne 15.12.2022 usnesením č. 
7 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 

Změna vyhlášky 

Obecně závazná vyhláška č. 1/2022, o stanovení obecního systému odpadového 
hospodářství, ze dne 21. 9. 2022, se mění takto: 

 

1) Čl. 3 odst. 2 se mění takto: 

Zvláštní sběrné nádoby jsou umístěny na jednotlivých stanovištích v obci 
uvedených na internetových stránkách obce a zároveň v příloze této vyhlášky. 
Všechny odděleně soustřeďované složky komunálního odpadu, uvedené v čl. 3 
odst. 1 této vyhlášky, lze rovněž odkládat ve sběrném dvoře provozovaném 
městem Vimperk, který je umístěn na adrese Sklářská 388/21, 385 01 Vimperk. 

  

2) do Čl. 3 odst. 3 se vkládá písm. g): 

g) Textil, barva šedá  

 

3) Čl. 4 odst. 1 se mění takto: 

Svoz nebezpečných složek komunálního odpadu je zajišťován minimálně 
dvakrát ročně jejich odebíráním do zvláštních sběrných nádob k tomuto sběru 
určených. Informace o svozu a umístění sběrných nádob budou zveřejňovány 
na úřední desce Obecního úřadu Borová Lada a na internetových stránkách 
obce Borová Lada alespoň 14 dní předem. 

 

4) Čl. 4 odst. 2 se mění takto: 

Nebezpečný odpad lze také odevzdávat ve sběrném dvoře provozovaném 
městem Vimperk, který je umístěn na adrese Sklářská 388/21, 385 01 Vimperk. 

 

5) Čl. 5 odst. 1 se mění takto: 

Objemný odpad lze odevzdávat ve sběrném dvoře provozovaném městem 
Vimperk, který je umístěn na adrese Sklářská 388/21, 385 01 Vimperk. 



6) Čl. 6 odst. 4 se mění takto: 

Svoz směsného komunálního odpadu bude probíhat zpravidla 1x za týden, a to 
vždy ve středu. Svoz směsného komunálního odpadu bude zajišťován pouze 
ze sběrných nádob poplatníků místního poplatku za provozování systému 
odpadového hospodářství obce Borová Lada a dále osob, které jsou do tohoto 
systému zapojeny na základě smlouvy uzavřené s obcí Borová Lada. Směsný 
komunální odpad lze soustřeďovat také ve svozových kontejnerech, 
umístěných za tímto účelem v jednotlivých lokalitách obce Borová Lada (viz 
internetové stránky obce). 

 

7) Čl. 10 se mění takto: 

Čl. 10 
Nakládání s rostlinnými zbytky 

 
(1) Rostlinné zbytky z údržby zeleně, zahrad a domácností se přednostně 

kompostují v poskytnutých kompostérech. Ostatní biologický odpad se 
odkládá dle čl. 3 odst. 2 a odst. 3 písm. a) této vyhlášky.  

 
(2) Rostlinné zbytky z údržby zeleně, zahrad a domácností, ovoce a zelenina 

ze zahrad a kuchyní, drny se zeminou, rostliny a jejich zbytky, biologický 
odpad se odkládají do nádob k tomu určených,  nelze odkládat do 
sběrných nádob na směsný komunální odpad, ani do zvláštních sběrných 
nádob určených k soustřeďování jiných složek komunálního odpadu.  

 

  

Čl. 2 

Účinnost 

Tato vyhláška nabývá účinnosti počátkem patnáctého dne následujícího po dni jejího 
vyhlášení. 

 

 

  

…………………   ……………………….. 

Václav Hovorka    Ing. Jana Hrazánková 
místostarosta                       starostka 


