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OBEC JIŘETÍN POD BUKOVOU 

Zastupitelstvo obce Jiřetín pod Bukovou 
 

Obecně závazná vyhláška obce Jiřetín pod Bukovou č. 5/2019, 
o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání  

a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na 
území obce Jiřetín pod Bukovou 

 
Zastupitelstvo obce Jiřetín pod Bukovou se na svém zasedání dne 2.12.2019 usnesením č. 
28/2019 usneslo vydat na základě § 17 odst. 2 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o 
změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, 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: 

 
Čl. 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 Jiřetín pod Bukovou, včetně nakládání se stavebním odpadem 
produkovaným fyzickými osobami nepodnikajícími (dále jen „stavební odpad“)1. 
 

Čl. 2 
Třídění komunálního odpadu 

1) Komunální odpad se třídí na složky: 
 
a) Papír (např. lepenka, noviny, časopisy, reklamní letáky, kancelářský papír, sešity, 

knihy) – tato složka odpadu se třídí do červených pytlů, které se odkládají na určená 
stanoviště u obytných domů nebo ve sběrném místě. Do tohoto pytle nepatří papír 
mokrý, mastný, voskovaný nebo jinak znečištěný. 

b) Plasty (např. PET lahve, kelímky, duté obaly od kosmetiky a úklidových prostředků, 
hračky, přepravky, nádobí, sáčky, folie) – tato složka odpadu se třídí do červených 
pytlů a odkládá na určená stanoviště nebo ve sběrném místě. Do těchto pytlů nepatří 
novodurové trubky, plastové obaly znečištěné chemickými látkami a oleji nebo 
barvami. 

c) Sklo (např. skleněné lahve od nápojů, skleněné nádoby, tabulové sklo) – tato složka 
odpadu se odkládá do zvláštních sběrných nádob umístěných na určených 
stanovištích. Do těchto nádob nepatří keramika, porcelán, drátěné sklo, zrcadla, sklo 
z aut. Rozměrné skleněné předměty, které neprojdou vhozovým otvorem sběrné 
nádoby na sklo se odkládají ve sběrném místě do zvláštního kontejneru. 

d)  Nápojové kartony (např. tetrapack) – tato složka odpadu se třídí do červených pytlů 
a odkládá na určená stanoviště nebo ve sběrném místě. 

e) Kovy (např. čisté plechovky a konzervy, plechy, kovové součásti menších rozměrů) – 
tato složka odpadu se třídí do červených pytlů, které se odkládají na určená 
stanoviště u obytných domů nebo ve sběrném místě. Do tohoto pytle nepatří 
plechovky se zbytky barev a jiných chemikálií. Rozměrné kovové předměty se 
odkládají ve sběrném místě. 

f) Textil (např. oděvy lůžkoviny, dekorační látky) – tato složka odpadu se třídí do 
červených pytlů a odkládá na určená stanoviště nebo ve sběrném místě. Do tohoto 
pytle nepatří textil mokrý, mastný, nebo jinak znečištěný. 

g) Nebezpečné odpady, tato složka odpadu se předává pracovníkům obce Jiřetín pod 
Bukovou ve sběrném místě. 

h) Objemný odpad – tato složka odpadu se odkládá ve sběrném místě na vyznačené 
místo nebo ve dnech určených pro svoz objemného odpadu přímo před obytnou 
nemovitostí. 

                                                 
1
 Vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 93/2016 Sb., o Katalogu odpadů. 
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i) Jedlé oleje a tuky2- tato složka odpadů se odkládá ve sběrném místě na vyznačené 
místo. 

j) Guma (např. pryžové hadice a těsnění) – tato složka odpadů se odkládá ve sběrném 
místě na vyznačené místo. Na témže místě je možné odložit rovněž pneumatiky bez 
disku z osobních automobilů 

k) Biologicky rozložitelný odpad rostlinného původu, (např. tráva větve, listí, odpad 
ze zahrádek) – tato složka odpadu se odkládá v případě jeho množství do 0,5m3 do 
zvláštního kontejneru ve sběrném místě. V případě jeho množství nad 0,5m3 pak na 
úložné místo na pozemkové parcele č. 7082/1 v obci a k.ú. Jiřetín pod Bukovou. 
Biologicky rozložitelný odpad rostlinného původu je zakázáno odkládat do nádob na 
směsný komunální odpad a do nádob na tříděné složky komunálního odpadu. 

l) Biologicky rozložitelný odpad z kuchyní v domácnostech (např. zbytky jídel, 
ovoce, zeleniny, drobné kosti …) tato složka odpadu se odkládá do zvláštních 
sběrných nádob umístěných na určených stanovištích. Do těchto nádob nepatří oleje 
a jedlé tuky. 

m) Směsný komunální odpad, po vytřídění všech složek, daných tímto systémem, se 
zbylý odpad odkládá do sběrných nádob, tj. do černých pytlů. Do těchto pytlů nepatří 
nebezpečné složky komunálního odpadu, stavební a jiný podobný odpad, objemný 
odpad, odpad z úklidu zahrádek a údržby zeleně, horký popel, tekutý odpad. 

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

vytřídění podle odstavce 1 písm. a) až písm. l). 
 

Čl. 3 
Shromažďování tříděného odpadu 

1) Tříděný odpad je shromažďován do zvláštních sběrných nádob, kterými jsou červené 
igelitové pytle, sběrné nádoby a velkoobjemové kontejnery. 

 
2) Zvláštní sběrné nádoby jsou umístěny na těchto stanovištích:  

a) Sběrné nádoby na sklo jsou umístěny na stanovišti u čp. 107, 112, 137, 138 a 
křižovatka u rodinných domků. 

b) Sběrné nádoby na biologický odpad z kuchyní v domácnostech u čp.107, 137, 138. 
c) Červené igelitové pytle jsou umístěny v každé domácnosti zapojené do systému 

třídění. 
 
3) Zvláštní sběrné nádoby jsou barevně odlišeny a označeny příslušnými nápisy: 

a) Biologické odpady z kuchyní v domácnostech, barva hnědá. 
b) Sklo, barva bílá a zelená. 

 
4) Do zvláštních sběrných nádob je zakázáno ukládat jiné složky komunálních odpadů, než 

pro které jsou určeny. 
 

5) Místa a doba určená pro ukládání červených pytlů s tříděným odpadem: 
a) Místem pro odkládání je prostor, který není místní komunikací či chodníkem a nachází 

se u hlavního vjezdu nebo vchodu k nemovitosti určené k individuálnímu trvalému 
bydlení. Vytříděný odpad v zavázaných červených pytlích se odkládá na určené místo 
od 16.00 hod. v den předcházející dni určenému pro svoz vytříděného odpadu do 6.30 
hod. v den svozu vytříděného odpadu. Svozovým dnem je úterý. 

b) Místem pro odkládání u domů pro společné bydlení jsou zvláštní stanoviště u čp. 107, 
137 a 138. Vytříděný odpad v zavázaných červených pytlích se odkládá na určené 
místo průběžně. Svozovým dnem je úterý. 

c) Místem pro odkládání od nemovitostí určených k individuální rekreaci je klec umístěná 
u místní komunikace pod železničním přejezdem. Vytříděný odpad v zavázaných 
červených pytlích se odkládá na určené místo průběžně. Svozovým dnem je úterý. 

 
                                                 
2
 Vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 321/2014 Sb., o rozsahu a způsobu zajištění odděleného 

soustřeďování složek komunálního odpadu –  § 2 odst. 7 povinnost od 1.1. 2020. 
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6) Veškerý tříděný komunální odpad nejen v červených pytlích lze také odevzdávat ve 
sběrném místě obce, které je umístěno u čp. 73. Doba určená pro odkládání odpadu ve 
sběrném místě je v úterý od 15:00 hod. do 17:00 hod. a v sobotu od 9:00 hod. do 11:00 
hod., není-li tento den státním svátkem. 

 
Čl. 4 

Sběr a svoz nebezpečného odpadu 
1) Nebezpečný odpad se odkládá ve sběrném místě obce, které je umístěno u čp. 73. Doba 

určená pro odkládání nebezpečného odpadu ve sběrném místě je v úterý od 15.00 hod. 
do 17.00 hod. a v sobotu od 9.00 hod. do 11.00 hod., není-li tento den státním svátkem. 

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

Čl. 5 
Sběr a svoz objemného odpadu 

1) Objemný odpad je takový odpad, který vzhledem ke svým rozměrům nemůže být 
umístěn do sběrných nádob (např. koberce, matrace, nábytek …). 
 

2) Sběr a svoz odkládání objemného odpadu: 
a) Místem pro odkládání objemného odpadu je prostor před obytnou nemovitostí, který 

není místní komunikací či chodníkem a nachází se u hlavního vjezdu nebo vchodu k 
nemovitosti. Objemný odpad se odkládá na určené místo pouze ve dnech svozu 
objemného odpadu., tj. poslední úterý v měsíci (mimo měsíce prosinec, leden, únor), 
není-li tento den státním svátkem. 

b) Místem pro odkládání objemného odpadu od nemovitostí určených k individuální 
rekreaci je sběrné místo. Doba určená pro odkládání objemného odpadu je v úterý od 
15.00 hod. do 17.00 hod. a v sobotu od 9.00 hod. do 11.00 hod., není-li tento den 
státním svátkem. 

c) Místem pro odkládání objemného odpadu mimo místo a dobu uvedenou v bodě a) je 
sběrné místo. Doba určená pro odkládání objemného odpadu ve sběrném místě je v 
úterý od 15.00 hod. do 17.00 hod. a v sobotu od 9.00 hod. do 11.00 hod., není-li tento 
den státním svátkem. 

 
3) Objemný odpad lze také odevzdávat ve sběrném místě obce, které je umístěno u čp. 73. 

Doba určená pro odkládání objemného odpadu ve sběrném místě je v úterý od 15.00 
hod. do 17.00 hod. a v sobotu od 9.00 hod. do 11.00 hod., není-li tento den státním 
svátkem. 

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

Čl. 6 
Shromažďování směsného komunálního odpadu  

1) Směsný komunální odpad se shromažďuje do sběrných nádob. Pro účely této vyhlášky se 
sběrnými nádobami rozumějí: : 
a) Černé igelitové pytle 
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. 
 
a) Místem pro odkládání černých pytlů se směsným komunálním odpadem je prostor, 

který není místní komunikací či chodníkem a nachází se u hlavního vjezdu nebo 
vchodu k nemovitosti určené k individuálnímu trvalému bydlení. Zavázané černé 
igelitové pytle se na toto místo odkládají od 16.00 hod. v den předcházející dni 
určenému pro svoz směsného komunálního odpadu do 6.30 hod. v den svozu. 
Svozovým dnem je úterý. 
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b) Místem pro odkládání černých pytlů se směsným komunálním odpadem u domů 
pro společné bydlení jsou zvláštní stanoviště u čp. 107, 137 a 138. Zde je možné 
do černých pytlů odkládat směsný komunální odpad průběžně. Svozovým dnem je 
úterý. 

c) Místem pro odkládání černých pytlů se směsným komunálním odpadem od nemovitostí 
určených k individuální rekreaci je klec umístěná u místní komunikace pod železničním 
přejezdem. Směsný komunální odpad v zavázaných černých pytlích se odkládá na 
určené místo průběžně. Svozovým dnem je úterý. 

 
Čl. 7 

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. 

Nakládání se stavebním odpadem vzniklým při stavební činnosti si zajišťuje původce 
odpadu na vlastní náklady. Stavební odpady může původce shromažďovat do doby jejich 
odvozu na skládku pouze na pozemcích, které jsou v jeho vlastnictví nebo na pozemcích, 
jejichž vlastník dal původci k dočasnému shromažďování stavebního odpadu souhlas. 

 
3) Stavební odpad do celkového objemu 0,25 m3 za rok a domácnost je možné odložit na 

označené místo ve sběrném místě v jeho provozních hodinách.  
 

Čl. 8 
Závěrečná ustanovení 

1) Nabytím účinnosti této vyhlášky se zrušuje Obecně závazná vyhláška obce  
č. 3/2015, o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování 
komunálních odpadů a o systému nakládání se stavebním odpadem na území obce 
Jiřetín pod Bukovou, ze dne 16. prosince 2015. 
 

2) Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2020. 
 

 
 

 
 
         
………………...…………….    ……..……….………….. 
    Ing. Blanka Patrová         Ing. Josef Kucin 
       místostarostka      starosta 

 
 
 
 
 
Vyvěšeno na úřední desce obecního úřadu dne: 3.12.2019 
Zveřejnění bylo shodně provedeno způsobem umožňujícím dálkový přístup. 
 
Sejmuto z úřední desky obecního úřadu dne:  


