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OBECNĚ  ZÁVAZNÁ  V Y H L Á Š K A  
 č. 01/2010 

 

o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování 
komunálních odpadů vznikajících na katastrálním území obce Sokolnice, včetně  
systému  nakládání se  stavebním  odpadem.  
 
Zastupitelstvo obce Sokolnice se na svém zasedání dne 11.03.2010 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: 

 
 

Článek 1 
Úvodní ustanovení 

Tato obecně závazná vyhláška: 
1. Stanovuje systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování 
komunálních odpadů (dále jen systém) vznikajících na katastrálním území obce Sokolnice 
(dále jen obce), včetně systému nakládání se stavebním odpadem {1}.  
2. Určuje místa k odkládání komunálního a stavebního odpadu. 
 
 

Článek 2 
Třídění komunálního odpadu 

1. Komunální odpad se třídí na složky podle následujícího systému: 
a) sklo bílé 
b) sklo barevné 
c) papír a lepenka 
d) PET lahve 
e) plasty 
f) kompozitní obaly (nápojové kartony) 
g) kovy 
h) dřevo 
i) textil 
j) rostlinné zbytky z údržby zeleně a zahrad (bio odpad) 
k) elektrotechnický odpad 
l) nebezpečné složky komunálního odpadu 
m) objemný odpad 
n) směsný komunální odpad. 

2. Směsný komunální odpad je zbylý tuhý komunální odpad po stanoveném vytřídění dle 
odstavce 1. písmeno a) až n).  
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Článek 3 

Shromažďování tříděného odpadu 
1. Tříděný odpad je shromažďován do zvláštních sběrných nádob. 

2. Zvláštní sběrné nádoby jsou umístěny ve Sběrném středisku odpadů Sokolnice na ulici 
Topolka (dále jen „sběrné středisko“).  

3. Zvláštní sběrné nádoby jsou označeny příslušnými nápisy pro sběr jednotlivých druhů 
odpadů.  

4. Tříděný odpad je možné odevzdávat ve sběrném středisku pouze v době jeho provozu.  
 
 

Článek 4. 
Sběr a svoz  nebezpečných složek komunálního odpadu 

Nebezpečné složky komunálního odpadu je možné odevzdávat ve sběrném středisku v době 
jeho provozu.  
 

 
Článek 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). 

2. Objemný odpad je možné odevzdávat ve sběrném středisku v době jeho provozu.  
 
 

Článek 6. 
Shromažďování směsného komunálního odpadu  

1. Směsný komunální odpad se shromažďuje do sběrných nádob. Pro účely této vyhlášky 
sběrnými nádobami jsou typizované sběrné nádoby – popelnice (110, 120 a 240 litrů) s 
úchyty umožňující vyprázdnění nádoby, kontejnery (1.100 litrů) určené ke shromažďování 
směsného komunálního odpadu a velkoobjemový kontejner umístěný ve sběrném 
středisku. Směsný odpad může být uložen i do pevných igelitových pytlů. 

2. Do sběrných nádob se ukládá pouze takový odpad, k jehož ukládání jsou nádoby určeny, a 
to tak, aby byla dodržena maximální nosnost nádoby.  

3. Neumožňuje-li stav komunikace svozové technice příjezd k nemovitosti, od které je svážen 
odpad, obec Sokolnice po dohodě se svozovou společností a účastníkem systému určí 
stanoviště sběrné nádoby na nejbližším přístupném místě. 

4. Četnost svozu a termíny svozu sběrných nádob určuje obec Sokolnice, které je zveřejní 
způsobem v obci obvyklým. 

5. Směsný odpad je možné odevzdávat i ve sběrném středisku v době jeho provozu.  
 
 

Článek 7. 
Nakládání se stavebním odpadem 

1. Stavební odpad je stavební a demoliční odpad. Stavební odpad není odpadem komunálním. 

2. Stavební odpad lze využít či odstranit pouze zákonem stanoveným způsobem.  

3. Stavební odpad je možné za úhradu odevzdávat i ve sběrném středisku v době jeho 
provozu.  
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Článek 8. 
Povinnosti fyzických osob 

Fyzické osoby jsou povinny ode dne účinnosti této vyhlášky komunální odpad odděleně 
shromažďovat, třídit a předávat k využití a odstraňování dle výše uvedeného systému, pokud 
odpad samy nevyužijí v souladu se zákonem o odpadech a zvláštními právními předpisy.  

 
 

Článek 9. 
Sankční činnost 

Porušení povinností při nakládání s komunálním odpadem a stavebním odpadem bude 
postihováno podle obecně závazných právních předpisů {2}.  
 
 

Článek 10. 
Závěrečná ustanovení 

1. Dnem účinnosti této vyhlášky se zrušuje Vyhláška č. 15/2001 o systému sběru, třídění, 
využívání a zneškodňování komunálních odpadů vznikajících na území obce Sokolnice ze 
dne 11.12.2001.  

2. Tato vyhláška nabývá účinnosti dne 01.04.2010. 
 
 
 
 
 
 
            Životský Jiří v.r.                                               Ing. Vladimír Kotolan v.r. 
               starosta obce                                       místostarosta 
 
 
 
 
 
 
 
 
Datum vyvěšení vyhlášky: 12.03.2010 
 
Datum sejmutí vyhlášky: 02.04.2010 
 
 
 
 
 
 
 
Poznámky: 
{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). 

{2} Zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 185/2001 
Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.  

 


