
Obec Vod�rady 
 

Obecn� závazná vyhláška 
obce Vod�rady 

�. 1/2015 
 

o stanovení systému shromaž�ování, sb�ru, p�epravy, t�íd�ní, využívání  
a odstra�ování komunálních odpad� a nakládání se stavebním odpadem na území 

obce Vod�rady 
 
 
Zastupitelstvo obce Vod�rady se na svém zasedání dne 16. �ervna 2015 usnesením �. 
60/2015 usneslo vydat na základ� § 17 odst. 2 zákona �.185/2001 Sb., o odpadech a o 
zm�n� n�kterých dalších zákon�, ve zn�ní pozd�jších p	edpis� (dále jen „zákon o 
odpadech“), a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona �.128/2000 Sb., o 
obcích (obecní z	ízení), ve zn�ní pozd�jších p	edpis�, (dále jen „zákon o obcích“), tuto 
obecn� závaznou vyhlášku: 

 

l. 1 

Úvodní ustanovení 
 

Tato obecn� závazná vyhláška (dále jen „vyhláška“) stanovuje systém shromaž�ování, 
sb�ru, p	epravy, t	íd�ní, využívání a odstra�ování komunálních odpad� vznikajících na 
území obce Vod�rady, v�etn� nakládání se stavebním odpadem1). 

 

l. 2 

T�íd�ní komunálního odpadu 
 

1) Komunální odpad se t	ídí na: 
 
       
a) Biologické odpady rostlinného p�vodu 
b) Papír 
c) Plasty v�etn� PET lahví a nápojové kartony 
d) Sklo �iré a barevné 
e) Kovy 
f) Nebezpe�né odpady 
g) Objemný odpad 
h) Sm�sný komunální odpad 

 
 

 
2) Sm�sným komunálním odpadem se rozumí zbylý komunální odpad po stanoveném 

vyt	íd�ní podle odstavce 1 písm.a), b), c), d), e), f) a g). 
 

 
 
 
 
 

                                                 
1)

 Vyhláška Ministerstva životního prostedí �.381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpad�, Seznam 

nebezpe�ných odpad� a seznamy odpad� a stát� pro ú�ely vývozu, dovozu a tranzitu odpad� a postup pi 
ud�lování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpad� (Katalog odpad�)    

 




l. 3 
 

Sb�r biologického odpadu rostlinného p�vodu 
 
1) Sb�r biologického odpadu rostlinného p�vodu bude soust	e�ován do kontejneru ve 

shromaždišti ve Vod�radech u rampy pod �p. 36. 
 

2) Biologicky rozložitelný odpad rostlinného p�vodu lze také odevzdávat ve sb�rném míst� 
na adrese firmy VOSPOL, spol. s r. o., P	epychy 80, 517 32. 

 

l. 4 

 
Shromaž�ování t�íd�ného odpadu 

 
 

1) T	íd�ný odpad je shromaž�ován do zvláštních sb�rných nádob. 
 

2) Zvláštní sb�rné nádoby jsou umíst�ny na t�chto stanovištích:  
 
Vod�rady   - u prodejny potravin                   
 - u bytovek �p. 84 a 85 
 - u �p. 77 na Háji 
                   - u �p. 34 na Háji 
                    - u Základní školy 
                    - u zrcadla pod kostelem 
                    - u rampy pod �p. 36 
Uh	ínovice  - u okál� 
                    - na návsi 
                    - u �p. 50 
Ježkovice    - na návsi u kapli�ky 
Vyhnanice   - na návsi u �p. 9 
Nová Ves    - na návsi u prodejny 
Vojenice     - na horní návsi pod �p. 54 
                   - na spodní návsi u obecního domu �p. 37 

 
3) Zvláštní sb�rné nádoby jsou barevn� odlišeny a ozna�eny p	íslušnými nápisy:                                 
 
a) biologické odpady rostlinného p�vodu, zelený kontejner 
b) papír, modrá barva nádoby i víka 
c) plasty, PET lahve, nápojové kartony, žlutá barva nádoby i víka 
d) bílé sklo, �erná barva nádoby a bílá barva víka  
e) barevné sklo, zelená barva nádoby a zelená barva víka 
f) kovy, hn�dá barva nádoby a �erná barva víka 

 
 

4) Do zvláštních sb�rných nádob je zakázáno ukládat jiné složky komunálních odpad�, než 
pro které jsou ur�eny. 
 

5) T	íd�ný odpad lze také odevzdávat ve sb�rném dvo	e, který je umíst�n na adrese firmy 
ODPADY, s.r.o., Po	í�í 286, 517 01 Solnice. 
 
 
 
 




l. 5 
Sb�r a svoz nebezpe�ných složek komunálního odpadu  

 
1) Sb�r a svoz nebezpe�ných složek komunálního odpadu1 je zajiš�ován minimáln� dvakrát 

ro�n� jejich odebíráním na p	edem vyhlášených p	echodných stanovištích p	ímo do 
zvláštních sb�rných nádob k tomuto sb�ru ur�ených. Informace o sb�ru jsou 
zve	ej�ovány oznámením ve výv�skách Obecního ú	adu a rovn�ž vyhlášen místním 
rozhlasem v každé vesnici. Stanovišt� pro sb�r nebezpe�ných odpad� jsou:  

 
Vod�rady  - p	ed prodejnou potravin  
                 - u rampy pod �p. 36 
Uh	ínovice  - na návsi u studny 
Ježkovice    - na návsi u autobusové zastávky 
Vyhnanice   - na návsi u autobusové zastávky 
Nová Ves     - na návsi p	ed prodejnou 
Vojenice      - na spodní návsi u obecního domu �p. 37   
 
2) Shromaž�ování nebezpe�ných složek komunálního odpadu podléhá požadavk�m 

stanoveným v �l. 4 odst. 4. 
 
3) Nebezpe�ný odpad lze také odevzdávat ve sb�rném dvo	e, který je umíst�n na adrese 

firmy ODPADY, s.r.o., Po	í�í 286, 517 01 Solnice. 
 
 


l. 6 
Sb�r a svoz objemného odpadu 

 
 

1) Objemný odpad je takový odpad, který vzhledem ke svým rozm�r�m nem�že být 
umíst�n do sb�rných nádob (nap	. koberce, matrace, nábytek …). 

 
2) Objemný odpad lze odevzdávat ve sb�rném dvo	e firmy ODPADY, s.r.o. na adrese 

Po	í�í 286, 517 01 Solnice v rámci jeho provozní doby. Na požádání lze zde smluvn� 
domluvit p	istavení kontejneru. 
 

3) Shromaž�ování objemného odpadu podléhá požadavk�m stanoveným v �l. 4 odst. 4. 
 
      


l. 7 
Shromaž�ování sm�sného komunálního odpadu  

 
1) Sm�sný komunální odpad se shromaž�uje do sb�rných nádob. Pro ú�ely této vyhlášky 

se sb�rnými nádobami rozum�jí: 
 

a) typizované sb�rné nádoby typu popelnice 110 l kovová �i popelnice 120 l plastová �i 
popelnice 240 l plastová    

b) odpadkové koše, které jsou umíst�ny na ve	ejných prostranstvích v obci, sloužící pro 
odkládání drobného sm�sného komunálního odpadu  

 

                                                 
1
 Vyhláška Ministerstva životního prostedí �. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpad�, Seznam 

nebezpe�ných odpad� a seznamy odpad� a stát� pro ú�ely vývozu, dovozu a tranzitu odpad� a postup pi 
ud�lování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpad� (Katalog odpad�) 



2) Stanovišt� sb�rných nádob je místo, kde jsou sb�rné nádoby trvale nebo p	echodn� 
umíst�ny za ú�elem dalšího nakládání se sm�sným komunálním odpadem oprávn�nou 
osobou. Stanovišt� sb�rných nádob jsou individuální nebo spole�ná pro více uživatel�. 

 

l. 8 

Nakládání se stavebním odpadem 
 

1) Stavebním odpadem se rozumí stavební a demoli�ní odpad. Stavební odpad není 
odpadem komunálním. 
 

2) Stavební odpad lze použít, p	edat �i odstranit pouze zákonem stanoveným zp�sobem.  
 

3) Odvoz a uložení tohoto odpadu si zajiš�uje každý p�vodce na své náklady nap	. 
objednáním u sb�rného dvora nebo u jiného dopravce. 

 

l. 9 

Úhrada za shromaž�ování, sb�r, p�epravu, t�íd�ní, využívání a odstra�ování 
komunálních odpad� 

 
 
Úhrada za shromaž�ování, sb�r, p	epravu, t	íd�ní, využívání a odstra�ování komunálních 
odpad� je vybírána na základ� smlouvy podle § 17 odst. 6 zákona �. 185/2001 Sb. Zákona o 
odpadech. 

 

l. 10 

Záv�re�ná ustanovení 
 

1) Nabytím ú�innosti této vyhlášky se zrušuje Obecn� závazná vyhláška  
�. 01/2006 obce Vod�rady ze dne 22. 9. 2006 o nakládání s komunálním a stavebním 
odpadem). 
  

2) Tato vyhláška nabývá ú�innosti dnem 1. �ervence 2015. 
 

 
 

 
                              
…………………….                                                                              …....……………….      
 Josef Šmída                            Michal Hejna 
 místostarosta                                                                                              starosta  
 
 
 
 
Vyv�šeno na ú	ední desce obecního ú	adu dne: …………………………… 
 
Sejmuto z ú	ední desky obecního ú	adu dne: ……………………………….     
 


