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Zastupitelstvo obce Čakov vydává podle ust. ! 84. odst. 2) písm. I) zákona 128/2000 O obcích, ve 
znění pozdějších předpisů a podle ust. ! 17. ost. 2) zák. č. 185/2001 Sb. o Odpadech a o změně 
některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů tuto obecně Závaznou vyhlášku, kterou 
se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování 
komunálních odpadů, vznikajících na katastrálním území obce Čakov včetně katastrálních území 
integrovaných osad. Touto vyhláškou se současně stanový i systém nakládání se stavebním 
odpadem. 
 
 
 

ČÁST  PRVNÍ 
OBECNÁ  USTANOVENÍ 

 
 

Článek 1. 
Předmět působnosti vyhlášky 

 
 
Vyhláška stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování 
komunálního a stavebního odpadu na katastrálním území obce Čakov a integrovaných osad a 
povinnosti fyzických osob a původců odpadů při nakládání s odpadem. Vyhláška je závazná pro 
všechny fyzické osoby, které mají na území obce trvalý pobyt a pro další osoby, které se na tomto 
území  zdržují. Vyhláška se dále vztahuje na fyzické osoby, které mají na území obce Čakov 
včetně integrovaných osad stavbu určenou nebo sloužící k individuální rekreaci. Vyhláška se 
rovněž vztahuje na právnické osoby a fyzické osoby oprávněné k podnikání, produkující  odpad 
charakteru odpadu komunálního pokud tyto osoby uzavřely s obcí smlouvu o využívání systému, 
zavedeného pro nakládání s komunálním odpadem. 
 
 
 

Článek 2. 
Základní ustanovení a základní pojmy 

 
 

Pro účely této vyhlášky je: 
a) Odpad – každá movitá věc, které se osoba zbavuje nebo má úmysl či povinnost se 
zbavit a přísluší do některé ze skupin odpadů podle příl. č. 1 zákona č. 185/2001 Sb. o 
odpadech. Ke zbavování se odpadu dochází vždy, kdy osoba předá tuto věc k využití nebo 
odstranění ve smyslu citovaného zákona. Osoba má povinnost zbavit se věci, příslušející 
do některé ze skupin odpadů dle přílohy č. 1 citovaného zákona, jestliže věc nepoužívá 
k původnímu účelu a věc ohrožuje životní prostředí nebo byla vyřazena na základě 
zvláštního právního předpisu. 
b) Komunální odpad – veškerý odpad vznikající na území obce při činnosti fyzických 
osob, s výjimkou odpadů, vznikajících u právnických osob nebo fyzických osob 
oprávněných k podnikání. 
c) Nebezpečný odpad – odpad uvedený v Seznamu nebezpečných odpadů, který stanoví 
prováděcí předpis ve smyslu zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a jakýkoliv jiný odpad, 
vykazující jednu nebo více nebezpečných vlastností dle přílohy č. 2 k citovanému zákonu. 
Například se jedná o barvy a zbytky barev včetně obalů od nich, léky a jiné chemické 



látky, galvanické články, zářivky a výbojky, oleje a tuky, zejména motorové, převodové, 
mazací apod. látky obsahující azbest, ledničky, televizory (obrazovky) atd. 
d) Objemný odpad – složka komunálního odpadu, která pro velké rozměry nemůže být 
odkládána do sběrných nádob na komunální a směsný odpad. 
e) Směsný odpad – složka komunálního odpadu, která zůstává po vytřídění papíru, skla, 
plastů, objemného odpadu a nebezpečného odpadu z komunálního odpadu. Směsným 
odpadem je i odpad odložený do odpadkových košů na veřejných prostranstvích.  
f) Stavební odpad – veškerý odpad, vznikající při stavební činnosti. 
g) Uliční smetky – odpady shromážděné při čištění veřejných prostranství. 
h) Odpad ze zeleně – odpad biologického původu z údržby sadů, parků a lesoparků uliční 
zeleně a zahrad fyzických osob. 
i) Objekt bydlení – bytový a rodinný dům, stavba ve které je alespoň jeden byt nebo 
místnost, či soubor místností pro bydlení nebo individuální rekreaci. 
j) Shromažďování odpadů – krátkodobé soustřeďování odpadů do shromažďovacích 
prostředků v místě jejich vzniku před dalším nakládáním s nimi. 
k) Skladování odpadů – přechodné umístění odpadů, které byly soustředěny, 
shromážděny, sesbírány, vykoupeny do zařízení k tomu určeného a jejich ponechání 
v něm. 
l) Skládka odpadů – technické zařízení určené k odstraňování odpadů jejich trvalým a 
řízeným uložením na zemi nebo do země. 
m) Sběr odpadů – soustřeďování odpadů právnickou osobou nebo fyzickou osobou 
oprávněnou k podnikání, od jiných subjektů za účelem jejich předání k dalšímu využití 
nebo odstranění. 
n) Výkup odpadů – sběr odpadů oprávněnou osobou v případě, kdy je tento odpad 
nakupován za sjednanou cenu. 
o) Odstraňování odpadů – činnosti uvedené v příloze č. 4 zákona č. 185/2001 Sb.. 
p) Využívání odpadů – činnosti uvedené v příloze č. 3 zákona č. 185/2001 Sb.. 
q) Oprávněná osoba – každá osoba, která je oprávněna k nakládání s odpady podle 
zákona č. 185/2001 Sb. nebo podle zvláštních předpisů. 
r) Svozová společnost – oprávněná osoba podle čl. 2, bod q), se kterou obec uzavřela 
smlouvu o nakládání a odstraňování odpadů. 
s) Sběrná nádoba – nádoba na ukládání komunálních odpadů (popelnice, plastová 
nádoba o objemu 240 l, velkoobjemový kontejner 4 m3 a 7 m3 apod.). 
t) Autovrak – každé úplné, či neúplné motorové nebo nemotorové vozidlo, které bylo 
původně určeno k provozu na pozemních komunikacích pro účely přepravy osob, zvířat a 
nebo věcí a nyní se stalo odpadem. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ČÁST  DRUHÁ 
NAKLÁDÁNÍ  S KOMUNÁLNÍM  ODPADEM 

 
 

Článek 3. 
Třídění komunálního odpadu 

 
1/ Komunální odpad se třídí na jednotlivé složky: 

 a) využitelné složky (např. papír, sklo, plasty, kovy), 
 b) objemné odpady 
 c) stavební odpady 
 d) nebezpečné odpady 
 e) odpady rostlinného původu 
 f) zbytkové komunální odpady – směsný odpad. 

2/ Za  dodržování třídění komunálního odpadu na jednotlivé složky podle odstavce 1/ jsou 
odpovědní : – fyzické osoby (občané). 

 
 
 

Článek 4. 
Odkládání komunálního odpadu a místa k tomu určená 

 
1/  Využitelné složky komunálního odpadu se odděleně ukládají na určená místa nebo do 
určených sběrných nádob, ke svému účelu řádně označených: 

 a) sklo do plastových nádob s nápisem „SKLO“ 
 b) plasty do plastových nádob s nápisem „PLASTY“ 

c) železný šrot, případně i jiné kovy se připraví ke svozu u místa trvalého bydliště 
při předem vyhlášených svozových akcích a ve vyhlášených termínech 
d) vytříděné využitelné složky komunálního odpadu mohou být též odkládány do 
sběrny odpadů a druhotných surovin, provozované osobou oprávněnou ke sběru a 
nákupu odpadů a druhotných surovin. 

 
2/ Objemné odpady se ukládají do velkoobjemových kontejnerů, rozmístěných při předem 
vyhlášených svozových akcích ave vyhlášených termínech. 
3/ Stavební odpady (bez příměsí ostatních složek odpadů, zejména nebezpečných) se odkládají na 
skládce, provozované oprávněnou osobou. 
4/ Nebezpečné odpady se odděleně odkládají do kontejnerů přistavených při předem vyhlášených 
svozových akcích a ve stanovených termínech. Místem k odkládání starých léků jsou lékárny, kde 
je prováděn sběr podle zvláštních předpisů. 
5/ Odpady rostlinného původu se odkládají do vlastních kompostů. K odkládání odpadů 
rostlinného původu ze hřbitova je určen velkoobjemový kontejner.  
6/ Zbytkové komunální odpady – směsný odpad odkládají fyzické osoby do sběrných nádob 110  
l  (tj. plechových, pozinkovaných nebo plastových popelnic). Výjimečně lze tyto odpady odložit 
do sběrných pytlů, které se po řádném uzavření odloží na stanovišti sběrných nádob. 
7/ Zastupitelstvo obce svým usnesením určí: 
 a) stanoviště k umístění nádob tříděné, využitelné složky odpadů 
 b) stanoviště a termíny k provedení sběru a svozu nebezpečných odpadů a k provedení 
sběru a svozu objemných odpadů a k provedení sběru a svozu železného šrotu a kovů. 
 
 



 
Článek 5. 

Povinnosti fyzických osob a právnických osob a fyzických osob oprávněných 
k podnikání, využívajících „systém“ na základě smlouvy 

 
 
1/ Fyzické osoby a právnické osoby a fyzické osoby oprávněné k podnikání, které využívají 
systém na základě smlouvy jsou povinny: 

a) třídit odpady ve smyslu čl. 3, odst. 1) a ukládat vytříděné odpady do nádob a na místa     
    k tomu určená 
b) odděleně shromažďovat a třídit nebezpečné odpady a odkládat je při předem   
     vyhlášených svozových akcích 
c) plnit sběrné nádoby tak, aby je bylo možno řádně uzavřít a aby nedocházelo při    
    manipulaci s nimi k vypadávání 
d) udržovat čistotu na stanovišti sběrných nádob a v blízkém okolí 
e) při třídění, shromažďování a odkládání odpadů si počínat tak, aby nedocházelo   
    k ohrožení života a zdraví lidí a zvířat a k poškozování životního prostředí 
f) přechovávat sběrné nádoby na zbytkový komunální odpad – směsný odpad na místech a   
   stanovištích, zřízených k tomu účelu na nemovitosti či pozemku, který je v jejich   
   vlastnictví nebo který oprávněně užívají a k odvozu je vystavovat na veřejné  
   prostranství  (komunikaci, chodník apod.) v plánovaný den svozu, nejdříve po 15.   
   hodině předchozího dne. Po odvezení odpadu prázdné nádoby uklidit ihned, nejpozději  
   do 8. hodiny druhého dne 
g) osoby využívající objekty sloužící k individuální rekreaci v KÚ Čakov jsou povinné   
    odkládat zbytkový komunální odpad – směsný odpad do sběrných nádob OÚ Čakov,  
    který určí jejich umístění 
h) udržovat sběrné nádoby na směsný odpad ve svém vlastnictví v provozuschopném  
    stavu, poškozené – neopravitelné nádoby vyměnit za nové 

         ch) při vystavení sběrných nádob k odvozu odpadu zajistit, aby nedocházelo k ohrožování   
               bezpečnosti silničního provozu a bezpečnosti chodců na chodnících, ke znečišťování a  
               k hygienickým závadám na veřejných prostranstvích 
 i) pořídit takový počet nádob na ukládání zbytkových komunálních odpadů – směsných  

odpadů k zabezpečení dostatečné kapacity ve vztahu k počtu fyzických osob, které      
spoluužívají objekt k bydlení. Pro stanovení dostatečného počtu a objemu nádob  
s ohledem na počet osob užívajících nemovitost a časovou frekvenci vývozu je nutné  
vycházet minimálně s objemem 35 litrů na osobu a týden. 

 
2/ Je zakázáno: 

a) nakládat s komunálním odpadem v rozporu s touto vyhláškou a dotčenými právními   
    předpisy 
b) spalovat odpad nebo jeho složky ve sběrných nádobách a na volných prostranstvích 
c) poškozovat sběrné nádoby, vylepovat na nich plakáty nebo na ně kreslit a poškozovat   
    nápisy a označení 
d) přeplňovat sběrné nádoby a nepřiměřeně zhutňovat jejich obsah 
e) vylévat tekuté chemické látky, barvy, oleje, ředidla apod. do odpadového kanalizačního  
    systému 
f) bránit svým jednáním pravidelnému svozu odpadů, vjezdu a výjezdu sběrných vozidel   
   a vozidel (mechanizmů) zabezpečujících úklid. 
 
 



 
Článek 6 

Povinnosti svozové společnosti (oprávněné osoby) 
 
 

1/ Svozová společnost, oprávněná k nakládání s odpady na území obce a integrovaných obcí na 
základě smlouvy uzavřené s obcí je povinna: 

a) zajistit svoz využitelných složek odpadů, nebezpečných odpadů a zbytkových  
   komunálních odpadů pravidelně v harmonogramech stanovených ve smlouvě a  
   schválených usnesením zastupitelstva obce. V případech, kdy nelze z prokazatelných  
   důvodů dodržet sjednaný harmonogram je povinna zajistit náhradní svoz nejpozději do  
   48 hodin, nejdéle však v tomtéž týdnu. 
b) zajistit, aby při svozu nedocházelo k úniku a vypadávání odpadů, pokud se tak stane je   
    povinna toto znečištění neprodleně odstranit 
c) zajistit navrácení svozových nádob na svozové stanoviště 
d) zajistit, aby při svozu a dalším nakládání s tříděnými složkami odpadů nedošlo k jejich  
   opětnému pomíchání 
e) upozornit zástupce obce na veškeré závady, které mají nebo by mohly mít vliv na 
dodržování „systému“ a na dodržení harmonogramu svozů 
 
 
 

Článek 7 
Autovraky 

 
Každý kdo se zbavuje autovraku, je povinen jej předat pouze osobám, oprávněným k provozování 
zařízení k sběru, využívání a odstraňování autovraků. 

 
 
 

Článek 8. 
Nakládání se stavebními odpady 

 
Stavební odpady, vzniklé při stavebních činnostech fyzických osob mohou být odkládány: 

a) po dohodě s orgány obce – obecním úřadem k vyrovnání terénních nerovností v případě  
   takovéto  potřeby 
b) na skládce osoby, oprávněné k nakládání s odpady 

V obou těchto případech musí být tyto odpady vytříděné a zbavené ostatních složek odpadů 
zejména nebezpečných. Fyzické osoby (občané) jsou povinni před tím nabídnout tyto odpady 
k recyklování osobě, oprávněné k provádění recyklace stavebních odpadů. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ČÁST TŘETÍ 
USTANOVENÍ  PŘECHODNÁ  A  ZÁVĚREČNÁ 

 
 

Článek 9. 
Poplatek 

 
Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, odvozu a přepravy, využívání a 
zneškodňování komunálního odpadu stanoví obecně závazná vyhláška obce Čakov o místním 
poplatku za využívání systému. 
 
 
 
 
 
 

Článek 10. 
Kontrolní činnosti a sankce 

 
1/ K provádění kontrolní činnosti na úseku nakládání s komunálními odpady na území obce a 
integrovaných obcí jsou oprávnění a pověření členové zastupitelstva obce Čakov. 
2/ Porušování této vyhlášky bude postihováno ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 
185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů a 
podle zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích ve znění pozdějších předpisů, nebude-li se jednat o 
trestný čin. 
 
 
 
 
                                                                  Článek 11. 

Zrušující ustanovení 
 
Tato vyhláška zrušuje vyhlášky :  
 -č.1/98 
 -č.3/2003  
- neočíslovanou vyhlášku o odpadech,která nabyla účinnosti 1.ledna 2002 
 
  
 
 

Článek 12. 
Účinnost 

 
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem  1.9.2003. 

 
 
 
 

…………………………..                                           ……………………………….. 
     starosta obce      zástupce starosty obce 
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