
Obecně závazná vyhláška obce Údrnice č.3/2003 o nakládání s komunálním 
a se stavebním odpadem 

  

Obecní zastupitelstvo v Údrnicích se dne 31.3.2003 usneslo podle zák.č. 
128/2000 Sb.,      o obcích § 10 písm.a), § 84 odst. 2 písm. i), a v souladu s § 17 
a § 80 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů na této 
obecně závazné vyhlášce:  

  

Čl.1 

Závaznost vyhlášky 

  

1. Tato vyhláška řeší nakládání s komunálním odpadem a se stavebním 
odpadem obce . 

2. Tato vyhláška je závazná pro všechny fyzické osoby, které mají na území obce 
trvalé nebo přechodné bydliště a pro další osoby, které se na území obce zdržují. 

  

Čl.2 
Základní pojmy 

  

1. Odpad je movitá věc, která se pro vlastníka stala nepotřebnou a vlastník se jí 
zbavuje s úmyslem ji odložit, nebo která byla vyřazena na základě zvláštního 
právního předpisu. Okruh věcí, které se za dále stanovených podmínek považují 
za odpad, je uveden v příloze  zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech. 

2. Komunální odpad je veškerý odpad vznikající na území obce při činnosti 
fyzických osob, pro kterou nejsou právními předpisy stanovena zvláštní pravidla 
nebo omezení, s výjimkou odpadů vznikajících u právnických osob nebo 
fyzických osob oprávněných k podnikání. Komunální odpad je také odpad 
vznikající při čištění veřejných komunikací a prostranství, přiúdržbě veřejné 
zeleně včetně hřbitovů. 

3. Nakládání s odpady je jejich shromažďováni, sběr, výkup, třídění, přeprava a 
doprava, skladování, úprava, využívání a zneškodňování. 

4. Původcem odpadu je právnická osoba, pokud při její činnosti vzniká odpad, 
nebo fyzická osoba oprávněná k podnikání, při jejíž podnikatelské činnosti vzniká 



odpad. Pro komunální odpad vznikající na území obce, který má původ v činnosti 
fyzických osob, na něž se nevztahují povinnosti původce, se za původce odpadu 
považuje obec. Obec se stává původcem komunálního odpadu v okamžiku, kdy 
fyzická osoba odpad odloží na místě k tomu určeném. Obec  se současně stane 
vlastníkem tohoto odpadu. 

  

Čl.3 

Nakládání s komunálním odpadem 

  

1. Pro nakládání s komunálním odpadem (tj. jeho shromažďování a třídění) jsou 
občanům k dispozici tyto sběrné nádoby a zařízení: 

a) sběrné nádoby (popelnice, pytle) — slouží k ukládání zbytkového odpadu 
po vytřídění, tj. smetí, popel, saze, nevratné obaly z domácností, plastové 
lahve, kuchyňské odpady. Tento sběr zajiš?ují Severočeské komunální 
služby Jablonec n/Nisou. Tato služba je plně hrazena tím, kdo odpad vytvoří. 
Popelnice a pytle na odpad zajiš?uje Obecní úřad   v Údrnicích. 

b) tříděný odpad jako železo, barevné kovy, papír odevzdá každá fyzická i 
právnická osoba do výkupen a sběren těchto odpadů.   

c)  Obecní úřad Údrnice zajiš?uje skládkování a likvidaci odpadů mobilními 
kontejnery. Zde je možno odkládat komunální odpad (např. nevratné obaly 
z domácnosti, sklo atd).Není zde umožněno skládkování bio-odpadu, 
papíru, kovového odpadu a nebezpečných odpadů.         

d) sběr nebezpečných odpadů zajiš?uje  mobilní sběrna , kterou provozují 
Severočeské komunální služby Jablonec n/Nisou. Zde lze odložit následující 
nebezpečné odpady vytříděné z komunálního odpadu, např.  olejové filtry, 
olověné akumulátory, odpad rtuti, vyřazené léky, výbojky, zářivky, textilní 
materiál znečištěný org. škodlivinami, staré nátěrové hmoty, odpadní oleje, 
monočlánky, opotřebované pneumatiky, televizory, lednice apod. 

Tento sběr  probíhá 2x za rok. Termín je vždy včas oznámen na vývěskách 
OÚ. 

e) kontejnery na monočlánky v obchodech s elektronikou 

f) sběr vyřazených léků v lékárně 

g) větve ze stromů    a další odpadové dřevo ukládat na místo k tomu určené 
– určí obecní úřad. 



2. Původci, kteří produkují odpad zařazený podle Katalogu odpadů jako odpad 
komunální (právnické a fyzické osoby podnikající), mohou využít systém sběru, 
třídění, využívání a zneškodňování komunálních odpadů stanovený touto 
vyhláškou na základě písemné dohody s obcí, uzavřenou prostřednictvím 
oprávněné osoby. 

  

Čl.4 

Nakládání se stavebním odpadem 

  

Stavební odpad vzniklý při stavební činnosti občanů, popřípadě právnických nebo 
fyzických osob oprávněných k podnikání, bude odkládán do velkoobjemových 
kontejnerů oprávněné osoby, které budou odvezeny na náklady fyzické osoby , 
právnické nebo fyzické osoby oprávněné k podnikání na řízenou skládku . Tímto 
se nevylučuje možnost zajistit si odvoz tohoto odpadu a uložení na řízené skládky 
vlastními prostředky, popř. jiným způsobem. 

  

  

Čl.5 

Nakládání s odpadem z čištění komunikací, údržby veřejné zeleně a hřbitovů 

  

Odpad z čištěni veřejných komunikací je ukládán pracovníky oprávněné osoby do 
mobilních kontejnerů a poté ukládán na skládku. Boiodpad z veřejné zeleně  je 
ukládán na místo k tomu určené – určí obecní úřad. Odpad ze hřbitovů je ukládán 
na skládku.                     

  

Čl.6 

Povinnosti fyzických osob 

  

Fyzické osoby jsou povinny ode dne účinnosti vyhlášky komunální odpad 
odděleně shromažďovat, třídit a předávat k využití a zneškodnění dle výše 
uvedeného systému, pokud neprokáží, že tento odpad využily samy, nebo 
zneškodnily v souladu se zákonem č.185/2001Sb., o odpadech. 



. 

Čl.7 

Povinnosti oprávněné osoby 

  

1. Provádět sběr, svoz a likvidaci komunálního odpadu a poskytovat služby s tím 
spojené řádně a v souladu se zákonem a ostatními obecně závaznými právními 
předpisy, vyhláškou obce o nakládání s odpady. Kontejner je otevřen každou 
lichou sobotu v měsíci od 11 do 12 hod. 

2. Pravidelný svoz bude prováděn v dohodnutých svozových dnech a časových 
intervalech Každá případná změna bude oprávněnou osobou oznámena po 
vzájemné dohodě minimálně 1 měsíc před realizací změny. 

3. Zajišt‘ovat čistotu v místě vyprazdňování odpadových nádob a kontejnerů 
bezprostředně po svozu, tj. po jejich vyprázdnění. 

4. Zajišt‘ovat uložení odpadových nádob a kontejnerů na původní či smluvními 
stranami dohodnuté místo. 

5. V případě neuskutečnění svozu vlivem nepředvidatelných okolností oprávněná 
osoba zajistí náhradní svoz do konce příslušného svozového dne. 

  

Čl.8 

Sankce 

  

  

Porušení této vyhlášky bude stíháno podle zák. č. 200/1990 Sb.o přestupcích, 
pokud nepůjde o jiný správní delikt nebo o trestný čin. 

  

Čl.9 

Úhrada za svoz, třídění a zneškodnění komunálního odpadu 

  



Cenu za svoz, třídění a zneškodnění komunálního odpadu dle čl.3 odst.1 písm. a) 
platí fyzické osoby obci v plné výši skutečných nákladů. Ukládání odpadů dle čl.3 
odst.1 písm. c) ve výši, která je stanovena obecním zastupitelstvem. Původci 
odpadu dle čl.3 odst.2, kteří na základě písemné dohody využívají systém sběru 
a třídění komunálního odpadu stanovený obcí, platí cenu sjednanou v dohodě s 
obcí dle § 45 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech. 

  

Čl. 10 

Kontrolní činnost 

  

Dohled nad nakládáním s komunálním odpadem provádí pověření  zástupci OÚ 
Údrnice. 

  

Čl. 11 

Účinnost 

Tato vyhláška se zveřejňuje dne 31. března 2003 a nabývá účinnosti patnáctým 
dnem po dni jejího vyhlášení. 

  

  

V Údrnicích dne 31.března 2003 

  

  

Voleník Vladimír                                                     Haken Bohuslav 

   zástupce starosty                                                      starosta 

 


