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OBEC SELETICE  

Zastupitelstvo obce Seletice  

Obecně závazná vyhláška obce Seletice č. 2/2016 

 

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

odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území 

obce Seletice 

 

 

Zastupitelstvo obce Seletice se na svém zasedání dne 28. prosince 2016 usnesením č. 1/12/2016 

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 (dále jen „vyhláška") stanovuje systém shromažďování, sběru, 

přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území obce Seletice, 

včetně nakládání se stavebním odpadem1). 

 
Článek 2 

Předmět a působnost vyhlášky 
 

1) Vyhláška stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování  
komunálních odpadů (dále jen systém) vznikajících na území obce Seletice (dále jen obec) a systém 
nakládání se stavebním odpadem na území obce.   

2) Tato vyhláška se vztahuje:  
a) na všechny fyzické osoby zdržující se na území obce, při jejichž činnosti vznikají odpady a na 

které se nevztahují povinnosti původce odpadů, 
b) na osoby vlastnící na území obce stavbu určenou nebo sloužící k individuální rekreaci, pokud 

v těchto objektech neposkytují ubytovací služby (pak mají režim původce odpadů), 
c) na původce odpadů – právnické osoby při jejichž činnosti vznikají odpady, nebo fyzické osoby 

oprávněné k podnikání, při jejichž podnikatelské činnosti vznikají odpady, mají-li s obcí   
uzavřenou smlouvu o využívání systému dle této vyhlášky, 

 

Článek 3 

Základní pojmy 
 

a) komunální odpad (dále jen KO) - veškerý odpad vznikající na území obce při činnosti fyzických 
osob s výjimkou odpadů vznikajících u právnických osob nebo fyzických osob oprávněných k 
podnikání, 

b) zbytkový odpad – složka komunálního odpadu, která zůstává po vytřídění využitelného odpadu, 
objemného a nebezpečného odpadu z komunálního odpadu; zbytkovým odpadem je i drobný odpad 
odložený do odpadkových nádob umístěných na veřejných prostranstvích, 

c) využitelný odpad – odpad získaný odděleným sběrem a určený k dalšímu využívání (papír, sklo, 
PET lahve, aj.), 

                                            
1) Vyhláška Ministerstva životního prostředí 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) 
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d) objemný odpad – složka komunálního odpadu, která pro velké rozměry nemůže být odkládána do 
sběrných nádob na zbytkový odpad (sporáky, koberce, matrace, pěnový polystyren, molitan, 
nábytek, tabulové sklo, různé přístroje, aj.), 

e) nebezpečný odpad – odpad vykazující jednu nebo více nebezpečných vlastností uvedených v 
příloze č. 2 zákona o odpadech; jedná se zejména o televizory, lednice, mrazničky, suché nebo jiné 
baterie, zbytky barev a rozpouštědel a jejich obaly, zářivky, výbojky, zbytky spotřební chemie a 
fotochemie, léčiva a lékovky, olejové filtry, odpadní oleje, olověné akumulátory, kyseliny, louhy, 
textilní materiál znečištěný škodlivinami apod., 

f) odpad ze zeleně - odpad převážně biologického původu z údržby zejména sadů, parků, lesoparků, 
hřbitovů, urnových hájů, uliční zeleně, travnatých hřišť ve vlastnictví nebo ve správě obce a ze 
zahrad ve vlastnictví fyzických osob,  

g) stavební odpad – odpad vznikající při stavební činnosti, demolicích a stavebních úpravách; jedná 
se zejména o cihly, kameny, beton, výkopovou zeminu, střešní tašky, keramické výrobky, bytová 
jádra, okna a ostatní stavební a demoliční odpady uvedené v Katalogu odpadů, 

h) vlastník objektu – fyzická nebo právnická osoba, která vlastní objekt nebo má k němu jiné právo, 
i) svozová společnost – oprávněná osoba, se kterou uzavřela obec smlouvu na zajištění systému, 

nebo její subdodavatel, 
j) sběrná nádoba – typizovaná nádoba určená k odložení složek odpadu (tzv. popelnice nebo 

kontejner) s vnitřním objemem do 1100 litrů, která je ve vlastnictví svozové společnost, nebo obce; 
ve sběrné nádobě jsou složky odpadu přechodně shromážděny do doby svozu; sběrnou nádobou 
je rovněž velkoobjemový kontejner s objemem nad 1100 litrů a odpadková nádoba umístěna na 
veřejném prostranství, 

k) uliční smetky – odpady shromážděné při čištění veřejných prostranství, 
l) stálé stanoviště – vhodně vybavený a zabezpečený prostor pro trvalé umístění sběrných nádob 

určených ke sběru zbytkového odpadu nebo využitelných složek odpadu; ke zřízení stálého 
stanoviště na veřejném prostranství je nutný souhlas obce, 

m) svozové stanoviště – místo na veřejném prostranství určené k dočasnému umístění sběrných 
nádob tak, aby byly volně a bezpečně přístupné pro pracovníky svozové společnosti; nesmí 
omezovat ani ohrožovat bezpečnost silničního provozu ani bezpečnost chodců; maximální 
vzdálenost svozového stanoviště od krajnice vozovky je 15 m; tímto místem může být i stálé 
stanoviště, 

n) okolí svozového stanoviště – prostor vymezený vzdáleností 2 m všemi směry od sběrných nádob, 
o) mobilní sběr odpadů – způsob sběru, při kterém svozová společnost odebírá určené druhy odpadu 

od fyzických osob (např. objemný a nebezpečný odpad aj.) na předem vyhlášených přechodných 
stanovištích přímo do sběrových a svozových prostředků, 

p) původce odpadů – právnická osoba, při jejíž činnosti vznikají odpady, nebo fyzická osoba 
oprávněná k podnikání, při jejíž podnikatelské činnosti vznikají odpady; pro KO vznikající na území 
obce, které mají původ v činnosti fyzických osob, na něž se nevztahují povinnosti původce, se za 
původce KO považuje obce, která se stává původcem KO a současně vlastníkem těchto odpadů v 
okamžiku, kdy fyzická osoba odpady odloží na místě k tomu určeném. 

 

 

Článek 4 

Třídění komunálního odpadu 

1) Komunální odpad se třídí na složky: 
 

a) Biologické odpady (pouze rostlinného původu), 

b) Papír, 

c) Plasty včetně PET lahví, 

d) Sklo, 

e) Kovy, 

f) Nebezpečné odpady, 

g) Objemný odpad, 

h) Směsný zbytkový komunální odpad, 

2) Směsným zbytkovým komunálním odpadem se rozumí zbylý komunální odpad po stanoveném 

vytřídění podle odstavce 1 písm. a), b), c), d), e), f) a g). 
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Článek 5 
Shromažďování tříděného odpadu 

 
1) Tříděný odpad je shromažďován do zvláštních sběrných nádob. 
2) Zvláštní sběrné nádoby jsou umístěny na těchto stanovištích: viz příloha. 
3) Zvláštní sběrné nádoby jsou barevně odlišeny a označeny příslušnými nápisy: 
 

a) Biologické odpady (hnědá, zelené kovové velkoobjemové kontejnery), 
b) Papír (modrá), 
c) Plasty, PET lahve (žlutá), 
d) Sklo (bílá – bílé sklo, zelená – barevné sklo), 
e) Kovy (šedá). 

4) Do zvláštních sběrných nádob je zakázáno ukládat jiné složky komunálních odpadů, než pro které 
jsou určeny. 

 

Článek 6 

Sběr a svoz nebezpečných složek komunálního odpadu 

 
1) Sběr a svoz nebezpečných složek komunálního odpadu je zajišťován minimálně dvakrát ročně 

společností AWE, a. s, jejich odebíráním na předem vyhlášených přechodných stanovištích přímo 
do zvláštních sběrných nádob k tomuto sběru určených. Informace o sběru jsou zveřejňovány na 
elektronické úřední desce (internetové stránky obce), úřední desce, na místech obvyklých a 
místním rozhlasem. 

2) Shromažďování nebezpečných složek komunálního odpadu podléhá požadavkům stanoveným v 
čl. 3 odst. 4. 

 

Článek 7 

Sběr a svoz objemného odpadu 

 
1) Objemný odpad je takový odpad, který vzhledem ke svým rozměrům nemůže být umístěn do 

sběrných nádob (koberce, matrace, nábytek apod.). 
2) Sběr a svoz objemného odpadu je zajišťován dvakrát ročně jeho odebíráním na předem 

vyhlášených přechodných stanovištích přímo do zvláštních sběrných nádob k tomuto účelu 
určených. Informace o sběru jsou zveřejňovány elektronické úřední desce (internetové stránky 
obce), úřední desce, na místech obvyklých a místním rozhlasem. 

3) Shromažďování objemného odpadu podléhá požadavkům stanoveným v čl. 3 odst. 4. 

 

 

Článek 8 

Shromažďování směsného zbytkového komunálního odpadu 

1) Směsný zbytkový komunální odpad se shromažďuje do sběrných nádob. Pro účely této vyhlášky 

se sběrnými nádobami rozumějí: 
 

a) typizované sběrné nádoby jako jsou popelnice, kontejnery, igelitové pytle, určené ke 
shromažďování směsného komunálního odpadu, 

b) odpadkové koše, které jsou umístěny na veřejných prostranstvích v obci, sloužící pro odkládání 
drobného směsného komunálního odpadu. 

2) Stanoviště sběrných nádob je místo, kde jsou sběrné nádoby trvale nebo přechodně umístěny za 
účelem dalšího nakládání se směsným komunálním odpadem oprávněnou osobou. Stanoviště 
sběrných nádob jsou individuální nebo společná pro více uživatelů. 

 

 

Článek 9 

Nakládání se stavebním odpadem 

 
1) Stavebním odpadem se rozumí stavební a demoliční odpad. Stavební odpad není odpadem 

komunálním. 
2) Stavební odpad lze použít, předat či odstranit pouze zákonem stanoveným způsobem. 
3) Pro odložení stavebního odpadu je možné předem informovat obec pro další koordinaci                    
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 likvidace takového odpadu. 
 

 

Článek 10 

Nakládání s bioodpady 

 
1) Bioodpadem se rozumí vše, co je odpadem rostlinného původu. 
2) Bioodpad lze likvidovat lze ukládat do nádoby, kterou si lze osobně vyzvednout na Obecním úřadu 

v Seleticích, anebo lze tento odpad ukládat do nádob na stanovištích dle přílohy č. 1.   

 
 

Článek 11 
Původci odpadů 

 
1) Původci odpadů jsou povinni zajistit využití nebo odstraňování odpadů v souladu se zákonem. 
2) Původci odpadů, kteří nemají uzavřenou smlouvu s městem o využívání systému, nesmí ukládat 

odpad na místa určená pro odkládání odpadů od fyzických osob ani do sběrných nádob určených 
pro využitelný odpad.  

3) Obec může s původcem odpadů produkujícím odpad zařazený podle Katalogu odpadů jako 
odpad podobný KO uzavřít na jeho žádost písemnou smlouvu o možnosti využívání systému 
zavedeného městem pro nakládání s KO.  

4) Mají-li původci odpadů uzavřenou smlouvu o využívání systému, jsou povinni tento systém 
dodržovat a řídit se touto vyhláškou. 

 

Článek 12 
  
Povinnosti pořadatelů kulturních, obchodních, sportovních, společenských a jiných 
obdobných akcí 

  

Pořadatelé kulturních, obchodních, sportovních, společenských a jiných obdobných akcí jsou 
povinni v místech jejich konání zajistit rozmístění dostatečného počtu sběrných nádob na odpad a 
zabezpečit odvoz a odstranění v nich shromážděného odpadu, jakož i úklid okolí stanoviště těchto 
sběrných nádob. 

 

Článek 13 
Povinnosti fyzických osob a původců odpadů 

 
1) Fyzické osoby a původci odpadů dle čl. 2 odst. 2 písm. a) až c) této vyhlášky jsou povinni: 

a) s odpady nakládat pouze způsobem, který je v souladu se zákonem, touto vyhláškou a 
ostatními právními předpisy, 

b) odpad třídit na složky uvedené v čl. 3 této vyhlášky a ukládat je do označených sběrných 
nádob, nebo odevzdat ve výkupnách odpadů apod. dle článků 4 až 10 této vyhlášky, 

c) odděleně shromažďovat nebezpečný odpad a předávat jej proškolené obsluze na 
stanovištích mobilního svozu v určenou dobu na určená a zajištěná místa, přičemž si 
počínají tak, aby nedošlo k ohrožení či poškození životního prostředí nebo života a zdraví 
lidí a zvířat,     

d) objemný odpad odkládat ve výkupnách odpadů a na stanovištích mobilního sběru, 
e) zbytkový odpad odkládat do sběrných nádob k tomu určených, 
f) ukládat do označených sběrných nádob na využitelný odpad pouze složky odpadu 

odpovídající označení sběrných nádob dle čl. 5 odst. 1 této vyhlášky, 

  

2) Není dovoleno: 
a) poškozovat sběrné nádoby nebo je využívat jako plakátovací a sprejerské plochy, 
b) využívat sběrné nádoby k jinému účelu než k ukládání určených složek odpadů, 
c) odkládat do sběrných nádob žhavý popel, tekutý odpad, uhynulá zvířata apod., 
d) sběrné nádoby přeplňovat, převracet nebo svévolně přemisťovat, 
e) odpad ve sběrných nádobách hutnit nebo zapalovat, 
f) spalovat odpad na topeništích nevhodných pro tento účel a na volných prostranstvích,  
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g) odpad zcizovat, 
h) ukládat odpady vedle sběrných nádob, 
i) ukládat do odpadkových nádob rozmístěných na veřejných prostranstvích komunální 

odpad vznikající v domácnosti nebo při podnikatelské činnosti. 

 

Článek 14 
Sankce a kontrola 

 
1) Porušení této vyhlášky se postihuje podle platných právních předpisů. 
2) Kontrolu dodržování jednotlivých ustanovení této vyhlášky jsou v zastoupení obce   

oprávnění provádět: 
 a) pověření členové obecního úřadu 

 
 

Článek 15 

Závěrečná ustanovení 

 
1) Nabytím účinnosti této vyhlášky se zrušuje předchozí Obecně závazná vyhláška obce o 

systému sběru, třídění a zneškodňování odpadů vznikajících na území obce Seletice č. 1/2016. 
2) Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. února 2017. 

 

 

 

 

místostarosta: Václav Matucha 

starosta: Mgr. Bc. Zdeněk Havlík 

 

 

 

Vyvěšeno na úřední desce obecního úřadu dne: 2. ledna 2017  

Sejmuto z úřední desky obecního úřadu dne: 18. ledna 2017               

 



 

Příloha č. 1 

 

 

 

k vyhlášce o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování 

komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Seletice. 

 

 

 

Sběrné místo pro sběr plastů, papíru a skla 

 

1) Místo naproti Obecnímu úřadu u trafostanice. 
2) Místo za objektem penzionu TJ Seletice, o. s. 
3) Při místní komunikaci pod obecním rybníkem.   

 
 
Sběrné místo bioodpadu (veřejné prostranství) – pro občany obce Seletice  

 

1) Kovový zelený kontejner – umístění u hřbitovní 

zdi – pouze větve a dřevní hmota. 

2) Hnědý kontejner – umístění u hřbitovní zdi. 

3) Kovový zelený kontejner – umístění u hřiště TJ 

Seletice. 

 

 

Sběrné místo kovů 

 

1) Místo naproti Obecnímu úřadu u trafostanice. 

 

 

 

Pro běžný odpad ze hřbitova bude v jeho prostoru umístěna nádoba z plastu černé barvy pro uskladnění 

všeho nerostlinného odpadu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


