OBEC ŠESTAJOVICE
ZASTUPITELSTVO OBCE ŠESTAJOVICE
Obecně závazná vyhláška
obce Šestajovice č. 1/2021,
o stanovení obecního systému odpadového hospodářství
Zastupitelstvo obce Šestajovice se na svém zasedání dne 14. 12. 2021, usnesením č. 20, usneslo
vydat na základě § 59 odst. 4 zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech (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, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „tato
vyhláška“):

Čl. 1
Úvodní ustanovení
(1)

Tato vyhláška stanovuje obecní systém odpadového hospodářství na území obce
Šestajovice (dále jen „obecní systém“), který zajišťuje obec Šestajovice.

(2)

Komunálním odpadem je směsný a tříděný odpad z domácností, zejména papír a lepenka,
sklo, kovy, plasty, biologický odpad, dřevo, textil, obaly, odpadní elektrická
a elektronická zařízení, odpadní baterie a akumulátory, a objemný odpad, zejména
matrace a nábytek, a dále směsný odpad a tříděný odpad z jiných zdrojů, pokud je co
do povahy a složení podobný odpadu z domácností; komunální odpad nezahrnuje odpad
z výroby, zemědělství, lesnictví, rybolovu, septiků, kanalizační sítě a čistíren odpadních
vod, včetně kalů, vozidla na konci životnosti ani stavební a demoliční odpad1.

(3)

Osobou zapojenou do obecního systému je nepodnikající fyzická osoba, při jejíž činnosti
vzniká komunální odpad na území obce Šestajovice2.

(4)

V okamžiku, kdy osoba zapojená do obecního systému odloží movitou věc nebo odpad,
s výjimkou výrobků s ukončenou životností, na místě obcí k tomuto účelu určeném (dále
jen „předávací místo“), stává se obec vlastníkem této movité věci nebo odpadu3.

(5)

Osoba zapojená do obecního systému je povinna odpad nebo movitou věc, které předává
do obecního systému, odkládat pouze ve stanovených sběrných nádobách na obcí určená
předávací místa v souladu s povinnostmi stanovenými pro daný druh, kategorii nebo
materiál odpadu nebo movitých věcí zákonem o odpadech a touto vyhláškou4.
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Čl. 2
Oddělené soustřeďování komunálního odpadu
(1)

Osoby zapojené do obecního systému jsou povinny odděleně odkládat na předávací místa
tyto složky komunálního odpadu:
a) papír a lepenka5,
b) plasty6,
c) kompozitní a nápojové kartony,
d) sklo7,
e) kovy8,
f) biologicky rozložitelný odpad z kuchyní a stravoven rostlinného původu a biologicky
rozložitelný odpad ze zahrad a parků (dále jen „biologický odpad rostlinného
původu“),
g) jedlé oleje a tuky9,
h) oděvy a textilní materiál10,
i) nebezpečný odpad11,
j) objemný odpad12, který vzhledem k jeho rozměrům nelze umístit do sběrných nádob
a zároveň se nejedná o odpad, který lze zařadit do jedné ze složek odpadu uvedených
pod písm. a) až i),
k) směsný komunální odpad je komunální odpad neuvedený pod písmeny a) až j).

(2)

Stavební a demoliční odpad13 není komunálním odpadem.

Čl. 3
Soustřeďování papíru a lepenky a plastů, kompozitních a nápojových kartonů a kovů
(1)

Na soustřeďování papírů a lepenky jsou užívány nádoby barvy modré s nápisem „PAPÍR“
nebo barvy černé s modrou nálepkou s nápisem „PAPÍR“ nebo speciální modré pytle14.
Rodinné domy a objekty individuální rekreace užívají nádoby o objemu 120 l nebo 240 l
a obytné domy též nádoby o objemu 1 100 l.

(2)

Na soustřeďování plastů, kompozitních a nápojových kartonů a kovů jsou užívány
nádoby barvy žluté s nápisem „PLAST“ nebo barvy černé se žlutou nálepkou s nápisem
„PLAST“ nebo speciální žluté pytle14. Rodinné domy a objekty individuální rekreace
užívají nádoby o objemu 120 l nebo 240 l a obytné domy též nádoby o objemu 1 100 l.

(3)

Rodinné domy a objekty individuální rekreace nejsou povinny být vybaveny sběrnými
nádobami nebo pytli dle odst. 1–2 tohoto článku. Osoby zapojené do obecního systému
z těchto objektů odevzdávají komunální odpad uvedený v čl. 2 odst. 1 pod písmeny a),
b), c) a e) ve sběrném dvoře15.
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(4)

Bližší parametry jednotlivých nádob jsou zveřejněny na webových stránkách obce
Šestajovice nebo je poskytne obec Šestajovice.

(5)

Nádoby nebo pytle na jednotlivé složky odpadu si zajistí na svůj náklad vlastník nemovité
věci zahrnující rodinný dům, byt nebo stavbu pro rodinnou rekreaci nebo společenství
vlastníků jednotek, pokud pro dům vzniklo, (dále jen „vlastník nemovité věci nebo
společenství vlastníků“).

(6)

Do nádob nebo pytlů je zakázáno vkládat jiné složky komunálního odpadu.
Soustřeďovaný odpad musí být suchý. Odpad do sběrných nádob se ukládá tak, aby jeho
objem byl minimalizován.

(7)

Vlastník nemovité věci nebo společenství vlastníků má nádoby nebo pytle
na soustřeďování odpadů dle tohoto článku umístěny mimo veřejná prostranství.

(8)

Předávacím místem je veřejné prostranství u vjezdu nebo vchodu na pozemek příslušné
nemovité věci, není-li toto místo přímo dosažitelné vozy svozové společnosti, je
předávacím místem nejbližší místo dosažitelné vozy svozové společnosti, nedohodne-li
se vlastník nemovité věci nebo společenství vlastníků a obec Šestajovice jinak. Nádoby
nebo pytle na předávací místo musí být umístěny v souladu s právními předpisy16.

(9)

Nádobu nebo pytel lze na předávací místo umístit nejdříve den před ohlášeným dnem
svozu a musí být z tohoto místa odstraněna nejpozději den následující po dni svozu.
Nádoba nebo pytel umístěná na předávací místo může být naplněna pouze tak, aby byla
zcela uzavřena.

(10) Svozy jednotlivých složek odpadů jsou prováděny v termínech zveřejněných
na informační desce obce Šestajovice a na webových stránkách obce Šestajovice.
(11) Odpady umístěné v jednotlivých nádobách nebo pytlech v souladu s tímto článkem
na předávací místo jsou odpadem předaným.
(12) Přesáhne-li množství některé složky komunálního odpadu uvedené v nadpisu tohoto
článku kapacitu nádoby nebo pytle pro ni určenou, lze nadměrné množství tohoto odpadu
předat ve sběrném dvoře15. Kompozitní a nápojové kartony a kovy lze též předávat
do kontejnerů umístěných za budovou Obecního úřadu Šestajovice.

Čl. 4
Soustřeďování skla, biologického odpadu rostlinného původu, jedlých olejů a tuků
a textilu a oděvů
(1)

Sklo lze předávat do podzemních kontejnerů označených nápisem „SKLO“ umístěných
na těchto volně přístupných veřejných prostranstvích:
a) před budovou Obecního úřadu Šestajovice,
b) u autobusové zastávky Balkán,
c) v ulici 9. května

(2)

Jedlé oleje a tuky lze předávat do kontejnerů označených nápisem „JEDLÉ OLEJE
A TUKY“ umístěných na těchto volně přístupných veřejných prostranstvích:
za budovou Obecního úřadu Šestajovice.

(3)

Sklo, jedlé oleje a tuky a textil a oděvy lze též odevzdávat ve sběrném dvoře15.

např. zákon č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích, zákon č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních
komunikacích a o změnách některých zákonů
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(4)

Biologický odpad rostlinného původu lze odevzdávat ve sběrném dvoře15.

(5)

Každý může kompostovat biologicky rozložitelný materiál vznikající při jeho činnosti
jako předcházení vzniku odpadu, pokud vzniklý kompost použije v rámci své činnosti
nebo jej předá v souladu se zákonem o hnojivech a pokud během kompostování nedojde
k ohrožení životního prostředí nebo zdraví lidí17.

(6)

Do nádob je zakázáno vkládat jiné složky komunálního odpadu. Odkládaný odpad musí
být suchý (u jedlých olejů a tuků suchý obal). Objem odpadu před vložením do sběrných
nádob musí být, je-li to možné, minimalizován.

(7)

Odpad soustřeďovaný dle tohoto článku lze odkládat do kterékoliv nádoby
ke shromažďování příslušného odpadu určené.

(8)

Nádoby lze plnit pouze tak, aby bylo možno je zcela uzavřít.

(9)

Odpady umístěné do jednotlivých nádob v souladu s tímto článkem jsou odpadem
předaným.

Čl. 5
Soustřeďování nebezpečného odpadu
(1)

Nebezpečný odpad18 lze předávat ve sběrném dvoře15.

(2)

Nebezpečný odpad předaný postupem dle tohoto článku je odpadem předaným.

Čl. 6
Soustřeďování objemného odpadu
(1)

Objemný odpad19 lze předávat ve sběrném dvoře15.

(2)

Do nádob pro objemný odpad se smí odkládat pouze objemný odpad, který nelze pro jeho
velikost odložit do nádoby na směsný komunální odpad20, a to ani po minimalizaci jeho
objemu.

(3)

Do nádob na objemný odpad se nesmí vkládat odpad obsahující nebezpečné látky.
Objemný odpad obsahující nebezpečné látky se předává postupem dle čl. 5 této vyhlášky.

(4)

Objemný odpad, který je svým charakterem odpadem uvedeným v čl. 2 odst. 1
pod některým z písmen a) až h) této vyhlášky lze předat ve sběrném dvoře15.

Čl. 7
Sběrný dvůr
(1)

Sběrný dvůr je umístěn u dálnice D11 za deponií na pozemku parc. č. 451/122
v katastrálním území Šestajovice.

(2)

Ve sběrném dvoře lze odpad předávat pouze v provozní době, která je zveřejněna
na informační desce obce Šestajovice a na webových stránkách obce Šestajovice. Osoba
předávající odpad je povinna se řídit pokyny obsluhy sběrného místa.

(3)

Fyzická osoba odevzdávající odpad je povinna prokázat, že se jedná o odpad vzniklý
na území obce Šestajovice při nepodnikatelské činnosti fyzické osoby.
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(4)

Ve sběrném místě lze předávat odpady uvedené v čl. 2 odst. 1 pod písmeny a) až j) této
vyhlášky. Objemným odpadem, který se předává ve sběrném místě, je objemný odpad,
který nelze pro svou velikost předat v nádobách pro tento odpad běžně určených.

(5)

Ve sběrném místě lze též předávat stavební a demoliční odpad za podmínek stanovených
v čl. 10 této vyhlášky.

Čl. 8
Svoz směsného odpadu21
(1)

Nádoby na soustřeďování směsného odpadu jsou černé barvy s nápisem „směsný odpad“
s objemem 120 l, 240 l nebo 1 100 l.

(2)

Nádoby na soustřeďování směsného odpadu si zajistí na svůj náklad vlastník nemovité
věci nebo společenství vlastníků.

(3)

Vlastník nemovité věci nebo společenství vlastníků má nádoby na směsný odpad
umístěny mimo veřejná prostranství.

(4)

Do nádob na směsný odpad je zakázáno vkládat složky komunálního odpadu, které lze
předávat postupem dle čl. 3–5 této vyhlášky a odpad, který není komunálním odpadem.

(5)

Předávacím místem je veřejné prostranství u vjezdu nebo vchodu na pozemek příslušné
nemovité věci, není-li toto místo přímo dosažitelné vozy svozové společnosti, je
předávacím místem nejbližší místo dosažitelné vozy svozové společnosti, nedohodne-li
se vlastník nemovité věci nebo společenství vlastníků a obec Šestajovice jinak. Nádoby
na předávací místo musí být umístěny v souladu s platnými právními předpisy15.

(6)

Nádobu lze na předávací místo umístit nejdříve den před ohlášeným dnem svozu a musí
být z tohoto místa odstraněna nejpozději den následující po dni svozu. Nádoba umístěná
na předávací místo může být naplněna pouze tak, aby byla zcela uzavřena.

(7)

Svozy směsného odpadu jsou prováděny v termínech zveřejněných na informační desce
obce Šestajovice a na webových stránkách obce Šestajovice.

(8)

Směsný odpad umístěný v nádobách v souladu s tímto článkem na předávací místo je
odpadem předaným.

(9)

Směsný komunální obsah a zvířecí exkrementy vznikající přímo na veřejných
prostranstvích lze odkládat do odpadkových košů na veřejných prostranstvích
umístěných.

Čl. 9
Nakládání s komunálním odpadem vznikajícím na území obce při činnosti právnických
a podnikajících fyzických osob22
Obec Šestajovice nezajišťuje v rámci obecního systému nakládání s komunálním
odpadem vznikajícím na území obce při činnosti právnických a podnikajících fyzických osob.
Tyto osoby jsou povinny zajistit likvidaci veškerého odpadu vznikajícího při jejich činnosti
v souladu se zákonem.
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čl. 2 odst. 1 písm. k) této vyhlášky
§ 59 odst. 5 písm. c a § 62 odst. 2 a 3 zákona o odpadech

Čl. 10
Nakládání se stavebním a demoličním odpadem13
(1)

Stavebním odpadem a demoličním odpadem se rozumí odpad vznikající při stavebních
a demoličních činnostech nepodnikajících fyzických osob. Stavební a demoliční odpad
není odpadem komunálním.

(2)

Osoby, které jsou poplatníky místního poplatku za odkládání komunálního odpadu
z nemovité věci v obci Šestajovice23, mohou předávat stavební a demoliční odpad, a to
pouze beton, cihly, tašky a keramiku, neobsahují-li nebezpečné látky12 a stavební
materiály na bázi sádry neznečistěné nebezpečnými látkami ve sběrném místě15 v rozsahu
max. 200 kg/nemovitost/rok.

(3)

Přesáhne-li množství předávaného odpadu limit dle odst. 2 tohoto článku, bude jeho
předání zpoplatněno dle ceníku zveřejněného na informační desce obce Šestajovice
a na webových stránkách obce Šestajovice.

(4)

Ostatní složky stavebního a demoličního odpadu, množství stavebního a demoličního
odpadu přesahující množství stanovené v odst. 2 tohoto článku a rovněž jakýkoliv
stavební a demoliční odpad od právnických a podnikajících fyzických osob obec
Šestajovice nepřebírá.

Čl. 11
Nakládání s výrobky s ukončenou životností v rámci služby pro výrobce (zpětný
odběr)24
(1)

Obec v rámci služby pro výrobce nakládá s drobným elektrem (do rozměru 27 x 28
cm), bateriemi a malými akumulátory jako s výrobky s ukončenou životností. Výrobky
s ukončenou životností lze předávat do kontejneru umístěného za Obecním úřadem
Šestajovice.

(2)

Obec v rámci služby pro výrobce nakládá se světelnými zdroji a tonerovými kazetami
jako s výrobky s ukončenou životností. Výrobky s ukončenou životností lze předávat
v úředních hodinách v budově Obecního úřadu Šestajovice25.

(3)

Obec v rámci služby pro výrobce nakládá s elektrozařízeními a pneumatikami jako
s výrobky s ukončenou životností. Výrobky s ukončenou životností lze předávat
ve sběrném dvoře.

(4)

Elektrozařízení, baterie a akumulátory, pneumatiky a osobní auta lze bezplatně předávat
v místech k tomu určených26.

Čl. 12
Komunitní kompostování27
Obec Šestajovice nezajišťuje komunitní kompostování na svém území.

čl. 2 ost. 2 obecně závazné vyhlášky obce Šestajovice č. 1/2021 o místním poplatku za odkládání komunálního
odpadu z nemovité věci
24
zákon č. 542/2020 o výrobcích s ukončenou životností
25
v kanceláři Czech POINT
26
Seznam těchto míst je zveřejněn na stránkách Ministerstva životního prostředí:
https://www.mzp.cz/cz/zpetny_odber_vyrobku.
27
§ 65 zákona o odpadech
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Čl. 13
Zrušovací ustanovení
Zrušuje se obecně závazná vyhláška obce Šestajovice č. 2/2019 ze dne 24. 10. 2019 o stanovení
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Šestajovice

Čl. 14
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dne 1. 1. 2022.

místostarosta:

starosta:

Ing. Tomáš Dvořák v. r.

Roman Hrdlic v. r.
“otisk úředního razítka“

Vyhláška byla vyvěšena dne: 15. 12. 2021
Vyhláška byla sejmuta dne: 31. 12. 2021

