
 

OBEC ŽERNOVNÍK 

Informace k obecně závazné vyhlášce č. 3/2011, 
 

o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání  

a odstraňování komunálního odpadu a nakládání se stavebním odpadem 

na území obce Žernovník 

 

 

 

I. Vymezení některých pojmů 

a) Za komunální odpad se podle této vyhlášky považuje veškerý odpad vznikající na území 

obce při činnosti fyzických osob. Komunálním odpadem není odpad vzniklý při 

podnikatelské činnosti právnických osob nebo fyzických osob oprávněných k podnikání. 

b) Nebezpečný odpad vytříděný z komunálního odpadu – jsou nebezpečné složky 

komunálního odpadu, které mají jednu nebo více nebezpečných vlastností, uvedených 

v příloze 2 zákona o odpadech (např. plechovky od barev, rozpouštědla, přípravky 

na ochranu rostlin, baterie, zářivky atd.). 

c) Objemný odpad je odpad stejného charakteru jako komunální odpad, ale k jeho sběru 

nelze využít běžné nádoby (popelnice) o objemu 110 l (např. dřevěné obaly, podlahové 

krytiny, nábytek, umyvadla atd.). Kovový odpad není objemným odpadem a je nutno jej 

třídit a zneškodňovat v souladu s touto vyhláškou. 

d) Stavební odpad je ten, který vzniká při stavebních činností fyzických osob. 

 

 

 

 

II. Všeobecné povinnosti 

a) Předcházet vzniku odpadů, omezovat jejich množství a nebezpečné vlastnosti. 

b) Zajistit přednostně využití odpadů před jejich odstraněním, materiálové využití má 

přednost před jinými způsoby využití. 

c) Nakládat s odpady pouze způsobem stanoveným zákonem o odpadech a ostatními 

právními předpisy. 

 

 

 

 

III. Osoby oprávněné k podnikání 

Právnické nebo fyzické osoby oprávněné k podnikání, které produkují podle katalogu odpadů 

odpad podobný komunálnímu, mohou využít systému zavedeného obcí na základě dohody 

s obcí. Smlouva musí být písemná, včetně ujednání o ceně za tuto službu. 

 

 

 

 

 



 

IV. Povinnosti při nakládání s komunálním odpadem 

Každý má povinnost: 

a) odpad třídit podle systému zavedeného obcí; 

b) jednotlivé složky komunálního odpadu odkládat do určených sběrných nádob a míst; 

c) při shromažďování nebezpečných odpadů v domácnostech před jejich předáním 

je zabezpečit tak, aby nemohlo dojít k poškození nebo ohrožení životního prostředí; 

d) sběrné nádoby (popelnice) v době svozu připravit tak, aby bylo možné jejich vyprázdnění; 

e) do sběrných nádob (popelnic) ukládat pouze odpady, pro které jsou tyto nádoby určené. 

 

Není dovoleno: 

a) ukládat do sběrných nádob pro zbytkový komunální odpad nebezpečné odpady, odpady 

které se třídí a ukládají zvlášť, stavební odpad, trávu, shrabané listí, větve stromů, žhavý 

popel; 

b) odpady ukládat mimo nádoby a místa k tomu určená; 

c) spalovat odpady při vzniku škodlivin na volných prostranstvích, nebo ve spalovacích 

zařízeních, která nejsou pro tyto účely určená. 

 

 

 

V. Dohled nad nakládáním s komunálním a stavebním odpadem  

Dohled nad nakládáním s komunálním a stavebním odpadem provádí Obecní úřad Žernovník. 

Porušení povinností při nakládání s komunálním a stavebním odpadem bude posuzováno 

podle obecně závazných právních předpisů (např. zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, 

ve znění pozdějších předpisů (úplné znění zákon č. 334/2002 Sb.,), zákona č. 185/2001 Sb., 

o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (úplné znění 

zákon č. 106/2005 Sb.,). 

 

 

 

 

V Žernovníku dne 15.12. 2011   
 

 
 
 
 
 

      

..…………………………...      

                Zvěřina Josef 

                     starosta  
 

 

 


