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Obecně závazná vyhláška obce Čakovičky č. 2/2006 
kterou se stanoví systém nakládání s komunálním a se 

stavebním odpadem na území obce Čakovičky  
(Vyhláška o odpadech) 

 
zastupitelstvo obce Čakovičky schválilo a vydalo dne 30.11.2006 podle ustanovení § 17 odst. 
2 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „zákona o odpadech“), a v souladu s ustanoveními § 10 písm. d) 
a § 84 odst. 2 písm. i) zákona  č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „zákon o obcích“), tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“): 
 

Čl. 1 
Závaznost vyhlášky 

1. Tato vyhláška stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a 
odstraňování komunálních odpadů a systém nakládání se stavebním odpadem (dále jen 
„systém“) vznikajícím na správním území obce Čakovičky (dále jen „obec“). 

2. Tato vyhláška je závazná pro: 
a) všechny fyzické osoby, které mají na území obce trvalý pobyt a při jejichž činnosti 

vznikají odpady, a na které se nevztahují povinnosti původce odpadů, 
b) pro právnické a fyzické osoby oprávněné k podnikání, které produkují odpad zařazený 

podle Katalogu odpadů jako odpad komunální nebo odpad komunálnímu podobný a 
které na základě písemné dohody s obcí využívají systém, 

c) dále pro fyzické osoby, které mají na území obce ve vlastnictví stavbu určenou nebo 
sloužící k individuální rekreaci,ve které není hlášena k trvalému pobytu žádná fyzická 
osoba, 

d) pro další fyzické osoby, které se na území obce zdržují. 
3. V případě, že právnické a fyzické osoby oprávněné k podnikání neuzavřou smlouvu s obcí 

dle § odst. 2 písm. b) tohoto článku, a vztahují se na ně povinnosti původce odpadů, musí 
vzniklé odpady vytřídit podle druhů a zabezpečit jejich předání oprávněné osobě 
k odstranění či využití na své náklady. V tomto případě pak nemohou využít systém města 
ani jeho část pro nakládání s komunálním odpadem.  

 
Čl. 2 

Základní pojmy 
1. „Odpad“ je každá movitá věc, které se osoba zbavuje nebo má úmysl nebo povinnost se jí 

zbavit, a přísluší do některé ze skupin odpadů uvedených v příloze č. 1 zákona o 
odpadech. 

2. „Komunální odpad“ je veškerý odpad vznikající na území obce při činnosti fyzických 
osob, s výjimkou odpadů vznikajících u právnických osob nebo fyzických osob 
oprávněných k podnikání. 

3. „Vytříděné využitelné složky komunálního odpadu“ jsou papír, sklo, plasty, příp. další 
odpady. 

4. „Směsný komunální odpad“ je složka komunálního odpadu, která zůstává po vytřídění 
využitelných složek komunálního odpadu, objemného odpadu, nebezpečných odpadů, 
popř. dalších odpadů.  

5. „Nebezpečný odpad“ je odpad vykazující jednu nebo více nebezpečných vlastností 
uvedených v příloze č. 2 k zákonu o odpadech (např. barvy, rozpouštědla, oleje, kyseliny, 
fotochemikálie, akumulátory, ledničky, mrazničky, zářivky apod.) 



 2

6. „Stavebním odpadem“ jsou všechny druhy odpadů, vznikající při stavební činnosti (např. 
beton, cihly, tašky, keramické výrobky, zemina a kamení). 

7. „Objemný odpad“ je složka komunálního odpadu, kterou pro své rozměry či hmotnost 
nelze odkládat do sběrných nádob na směsný komunální odpad (např. nábytek, koberce, 
pneumatiky, elektronika apod.) 

8. „Nakládání s odpady“ je jejich shromažďování, soustřeďování, sběr, výkup, třídění, 
přeprava a doprava, skladování, úprava, využívání a odstraňování. 

9. „Původce odpadu“ je právnická osoba, při jejíž činnosti vznikají odpady, nebo fyzická 
osoba oprávněná k podnikání, při jejíž podnikatelské činnosti vznikají odpady. Pro 
komunální odpady vznikající na území obce, které mají původ v činnosti fyzických osob, 
na něž se nevztahují povinnosti původce, se za původce odpadu považuje obec. Obec se 
stává původcem komunálních odpadů v okamžiku, kdy fyzická osoba odpady odloží na 
místě k tomu určeném, obec se stane současně vlastníkem těchto odpadů.  

10. „Uživatelé systému“ jsou osoby vyjmenované v Čl. 1 odst. 2 této vyhlášky, tj. osoby, pro 
které je tato vyhláška závazná.  

11. „Sběrná nádoba“ je typizovaná nádoba určená k odkládání komunálního odpadu. 
12. „Oprávněná osoba“ je každá osoba, která je oprávněná k nakládání s odpady podle 

zákona o odpadech nebo podle zvláštních předpisů. 
13. „Svozová společnost“ je oprávněná osoba, která na základě platné smlouvy s obcí 

zajišťuje nakládání s komunálním odpadem vznikajícím na území obce.  
14. „Stanoviště sběrných nádob“ na směsný komunální odpad je místo, kde jsou sběrné 

nádoby trvale nebo přenosně umístěny za účelem shromažďování. 
15. „Místo pro přistavení sběrných nádob ke svozu odpadu“ je rozhraní vozovky a chodníku 

(či veřejného prostranství), které je svými parametry dostupné technice svozové 
společnosti, pokud není svozovou společností dohodnuto jiné místo.  

 
Čl. 3 

Všeobecné povinnosti 
V Zájmu předcházení vzniku odpadů a přednostního využití odpadů je zejména stanoveno, že: 

a) každý má při své činnosti nebo v rozsahu své působnosti povinnost předcházet vzniku 
odpadů, omezovat jejich množství a nebezpečné vlastnosti, 

b) každý je povinen nakládat s odpady a zbavovat se jich pouze způsobem stanoveným 
zákonem o odpadech a ostatními právními předpisy vydanými na ochranu životního 
prostředí a zejména v souladu s touto obecně závaznou vyhláškou, 

c) každý má při své činnosti nebo v rozsahu své působnosti povinnost v mezích daných 
zákonem o odpadech a touto vyhláškou zajistit přednostně využití odpadů před jejich 
odstraněním; materiálové využití odpadů má přednost před jiným využitím odpadů, 

d) každý v rámci předcházení vzniku odpadů je povinen využít systém zpětného odběru 
výrobků, 

e) právnická osoba a fyzická osoba oprávněná k podnikání, která vyrábí výrobky, je 
povinna tyto výrobky vyrábět tak, aby omezila vznik nevyužitelných odpadů z těchto 
výrobků, zejména pak nebezpečných odpadů. 

 
Čl. 4 

Nakládání s komunálním odpadem 
1. Pro třídění komunálního odpadu jsou určeny tyto nádoby a místa: 

a) sběrné nádoby na směsný komunální odpad – plastové či kovové odpadové nádoby 
(popelnice, kontejnery), které slouží k ukládání zbytkového odpadu po vytřídění 
využitelných složek, nebezpečných odpadů, stavebních odpadů a objemného odpadu. 
Tyto nádoby jsou majetkem svozové společnosti, pokud není dohodnuto jinak, 
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b) plastové pytle svozové společnosti na směsný komunální odpad, určené: 
- jako doplněk ke sběrné nádobě na směsný komunální odpad pro uložení směsného 

odpadu při mimořádně zvětšené produkci tohoto odpadu, 
- jako jedna z možností ukládání směsného komunálního odpadu pro fyzické osoby, 

které mají na území obce ve vlastnictví stavbu určenou nebo sloužící 
k individuální rekreaci, která není celoročně užívána, 

c) nádoby na tříděný odpad: papír, plasty, sklo apod., 
d) mobilní velkoobjemové kontejnery na objemný odpad nebo stavební odpad, 
e) odpadkové koše umístěné na veřejném prostranství k ukládání drobného odpadu 

vznikajícího při činnosti fyzických osob na veřejném prostranství za účelem zajištění 
čistoty tohoto prostranství, 

f) mobilní sběrna nebezpečného odpadu pro uložení nebezpečných komunálních odpadů, 
vyjma rozměrných odpadů (např. chladničky, mrazničky, televizory apod.) 

2. Z důvodu dalšího zpracování do označených kontejnerů na tříděný odpad nepatří : 
• u papíru - uhlové papíry, papíry znečištěné tuky, papíry s nástřikem (lak, plastová 

fólie), krabice od mléka, vazby knih, papíry s kovovými svorkami, pergamenové 
papíry, asfaltované a dehtové papíry, hygienicky závadné papíry, papírové a textilní 
dutinky lakované a tvrzené, brusné papíry, papíry vrstvené kovovou fólií, textilem, 
plasty, papíry s fotografickou emulzí, přímoprůpisové papíry, papíry na umělá střeva, 
pytle od sazí, papírové lepicí pásky, napouštěné papíry, tvrzené papíry a lepenky, 
pauzovací papíry, bankovková drť, etikety, obuvnická lepenka, papírový prach, 
výseky z děrovaček, odřezky užší než 5 mm. 

• u skla - zrcadla, drátosklo, keramika, olovnaté sklo, zářivky, TV obrazovky, křišťál 
• u plastu - plasty znečištěné tuky, oleji, barvami, pásky na vázání materiálu, smrštitelná 

fólie, pěnový polystyren, izolepy, linolea, molitan, audio a videokazety. 
3. Zařízení pro odkládání kartonového papíru - slouží k odkládání rozložených nevratných 

obalů a krabic nebo jejich částí z kartonového papíru. 
 

Čl. 5 
Povinnosti uživatelů systému 

Fyzické osoby jsou povinny: 
1) Předcházet vzniku odpadů, omezovat jejich množství a nebezpečné vlastnosti a zajistit 

přednostně využití odpadů (například biologický odpad  kompostováním na vlastním 
pozemku) před jejich odstraněním. 

2) Ode dne účinnosti vyhlášky komunální odpad odděleně shromažďovat, třídit a 
předávat k využití a odstraňování podle výše uvedeného systému, pokud některou ze 
složek odpadu samy nevyužijí v souladu se zákonem a zvláštními právními předpisy. 

3) Zajistit vybavenost domácnosti potřebným počtem sběrných nádob vhodného typu 
(objem 70, 80, 110 nebo 120 litrů), tak aby na jednu osobu připadal objem nádoby 
přibližně 30 litrů týdně. Osaměle žijící osoby mohou mít nádobu společnou. 

4) Zajistit umístění sběrných nádob (s výjimkou v předvečer dne odvozu a v den odvozu) 
na místě, kde nenaruší vzhled obce. 

5) Zajistit umístění sběrných nádob s odpadem v předvečer dne odvozu a v den odvozu 
na takové místo, aby k nim byl umožněn přístup oprávněné osobě zabezpečující odvoz 
odpadu. 

6) Udržovat v okolí sběrných nádob pořádek a čistotu. 
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Čl. 6 
Nakládání se stavebním odpadem 

1. Stavební odpad vzniklý při svépomocné stavební činnosti uživatelů systému na území 
obce bude ukládán na řízenou skládku. V malém množství (do 50 kg) je možno stavební 
odpad odložit do velkoobjemových kontejnerů určených k odvozu tohoto odpadu v místě 
a v dobu určenou obcí.  Tímto se nevylučuje možnost zajistit si odvoz tohoto odpadu a 
uložení na řízené skládky vlastními prostředky, popř. jiným způsobem. Materiálové 
využití stavebního odpadu má přednost před jeho jiným využitím. 

2. Pokud je k přechodnému uložení stavebního odpadu použito veřejné prostranství, lze tak 
učinit pouze po předchozím ohlášení Obecnímu úřadu Čakovičky a úhradě poplatku za 
užívání veřejného prostranství.  

 
Čl. 7 

Nakládání s biologickým odpadem ze zahrad uživatelů systému 
1. Biologický odpad ze zahrad jsou povinni uživatelé systému v maximální možné míře 

zkompostovat. 
2. Biologický odpad může být dále vyvážen ve velkoobjemových kontejnerech zajištěných 

obcí v den svozu, který bude předem určen Obecním úřadem Čakovičky a bude vyvěšen 
na úřední desce obce. 

 
Čl. 8 

Sankce 
Porušení povinností při nakládání s komunálním odpadem a stavebním odpadem bude 
postihováno podle obecně závazných právních předpisů, tj. podle zákona č. 200/1990 Sb. o 
přestupcích, ve znění pozdějších předpisů a zákona o odpadech. 
 

Čl. 9 
Kontrolní činnost 

Kontrolu využívání systému a plnění povinností stanovených touto vyhláškou a zákonem o 
odpadech provádí Obecní úřad Čakovičky. 
 

Čl. 10 
Zrušovací ustanovení 

Vydáním této obecně závazné vyhlášky se v celém rozsahu ruší Obecně závazná vyhláška 
obce Čakovičky č. 2/01. 
 

Čl. 11 
Účinnost 

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2007. 
 
 
starosta: Ladislav Hart    místostarosta: Jiří Mohyla  
 
 
Vyvěšeno na úřední desce : 1.12.2006 
 
Sejmuto z úřední desky:  


