
 
O B E C   J I Ř E T Í N   P O D   B U K O V O U 

 

ZASTUPITELSTVO OBCE JIŘETÍN POD BUKOVOU 
 

Obecně závazná vyhláška č. 2/2021, 
 

 kterou se stanoví obecní systém odpadového hospodářství 
 
 
Zastupitelstvo obce Jiřetín pod Bukovou se na svém zasedání konaném dne 19.05.2021 

usneslo usnesením č. 07/2021 vydat na základě § 59 odst. 4 a 5 zákona č. 541/2020 Sb., 

o odpadech (dále jen „zákon o odpadech“), a podle § 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 „vyhláška“):  

 
 

Článek 1 
Předmět a působnost vyhlášky 

 
1) Tato vyhláška stanoví obecní systém odpadového hospodářství na území obce Jiřetín pod 

Bukovou (dále jen „obecní systém odpadového hospodářství“). 
2) Tato vyhláška rovněž stanoví místa, kde obec Jiřetín pod Bukovou (dále jen „obec“) 

přebírá: 
a) stavební a demoliční odpad vznikající na území obce při činnosti nepodnikajících 

fyzických osob, 
b) movité věci v rámci předcházení vzniku odpadu, 
c) komunální odpad vznikající na území obce při činnosti právnických a podnikajících 

fyzických osob, které se zapojí do obecního systému na základě písemné smlouvy, 
d) výrobky s ukončenou životností v rámci služby pro výrobce podle zákona o výrobcích 

s ukončenou životností, 
e) rostlinné zbytky z údržby zeleně, zahrad a domácností ke zpracování na kompost 

v rámci komunitního kompostování. 
 

Článek 2  
Základní pojmy 

 
1) Nápojovými kartony se pro účely této vyhlášky rozumí kompozitní (vícesložkové) obaly 

(např. od mléka, vína, džusů a jiných poživatin). 
2) Nebezpečný odpad je definován zákonem.1) 
3) Objemný odpad je složka komunálního odpadu, která pro velké rozměry nebo hmotnost 

nemůže být odkládána do sběrných nádob na směsný komunální odpad (např. starý 
nábytek, koberce, matrace apod.). 

                                                 
1) § 7 odst. 1 zákona o odpadech (Nebezpečný odpad je odpad, který a) vykazuje alespoň jednu z nebezpečných 

vlastností uvedených v příloze přímo použitelných předpisů Evropské unie o nebezpečných vlastnostech 

odpadů, b) se zařazuje do druhu odpadu, kterému je v Katalogu odpadů přiřazena kategorie nebezpečný 

odpad, nebo c) je smísen s některým z odpadů uvedených v písmenu b) nebo je jím znečištěn.); nařízení komise 
(EU) č. 1357/2014 ze dne 18. prosince 2014, kterým se nahrazuje příloha III směrnice Evropského parlamentu 
a Rady 2008/98/ES o odpadech a o zrušení některých směrnic; jedná se např. o odpady výbušné, hořlavé, 
toxické, karcinogenní, dráždivé, žíravé 



4) Směsný komunální odpad je složka komunálního odpadu, která zůstává po vytřídění 
složek komunálního odpadu uvedených v čl. 3 písm. a) až i) této vyhlášky. 

5) Zvláštní pytel je shromažďovací prostředek k odkládání určených složek komunálního 
odpadu. Zvláštní pytle (červené pytle) se vydávají na Obecním úřadu Jiřetín 
pod Bukovou.  

6) Zvláštní pytel na směsný komunální odpad je shromažďovací prostředek k odkládání 
směsného komunálního odpadu (černý pytel) vydávaný Obecním úřadem Jiřetín 
pod Bukovou.   

7) Stanoviště zvláštních sběrných nádob na sklo jsou místa (u č. p. 107, 112, 137, 138 
a na křižovatce u rodinných domů), kde jsou umístěny kontejnery na sklo (bílé 
nebo zelené s nápisem SKLO). Jsou rovněž místem pro průběžné odkládání zavázaných 
a naplněných zvláštních pytlů a zvláštních pytlů na směsný komunální odpad v případě 
vzniku určených složek komunálního odpadu v domech pro společné bydlení. 

8) Klec je místo pro průběžné odkládání zavázaných a naplněných zvláštních pytlů 
a zvláštních pytlů na směsný komunální odpad v případě vzniku určených složek 
komunálního odpadu v nemovitostech určených k individuální rekreaci. Nachází se 
u místní komunikace u železničního přejezdu. 

9) Sběrová trasa jsou místa, kde lze do prostoru, který není pozemní komunikací, a nachází 
se u hlavního vjezdu nebo vchodu k nemovitosti určené k individuálnímu trvalému 
bydlení, odkládat zavázané naplněné zvláštní pytle a zvláštní pytle na směsný komunální 
odpad vzniklý v uvedené nemovitosti, a to od 16:00 hodin dne bezprostředně 
předcházejícího dni svozu až do 6:30 dne svozu. Den svozu určuje Obecní úřad Jiřetín 
pod Bukovou.2)  

10) Sběrné místo je místo, které slouží k odkládání určených složek komunálního odpadu 
do shromažďovacích prostředků během provozní doby3). Nachází se na adrese Jiřetín 
pod Bukovou č. p. 60.  

11) Stavební a demoliční odpad je definován zákonem.4) 
 

Článek 3  
Třídění komunálního odpadu 

 
Komunální odpad se v obecním systému odpadového hospodářství třídí na tyto složky: 

a) papír;  
b) sklo; 
c) plasty; 
d) nápojové kartony; 
e) kovy; 
f) textil; 
g) jedlé oleje a tuky; 
h) objemný odpad; 
i) nebezpečný odpad; 
j) směsný komunální odpad. 

 

                                                 
2) aktuálně je dnem svozu úterý 
3) aktuální provozní doba je v úterý od 15:00 hodin do 17:00 hodin a v sobotu od 9:00 hodin do 11:00 hodin, 

není-li tento den státním svátkem 
4) § 11 odst. 2 písm. j) zákona o odpadech (Pro účely tohoto zákona se dále rozumí stavebním a demoličním 

odpadem odpad vznikající při stavebních a demoličních činnostech.) 



Článek 4  
Místa určená k soustřeďování složek komunálního odpadu 

 
Jednotlivé složky komunálního odpadu se soustřeďují: 

a) papír –  
1. do  zvláštních pytlů odkládaných po naplnění na sběrové trase, 
2. do zvláštních pytlů odkládaných po naplnění na stanovištích zvláštních sběrných 

nádob na sklo, 
3. do zvláštních pytlů odkládaných po naplnění do klece, 
4. ve sběrném místě; 

b) sklo – do zvláštních sběrných nádob na sklo umístěných na stanovištích zvláštních 
sběrných nádob na sklo; 

c) plasty –  
1. do  zvláštních pytlů odkládaných po naplnění na sběrové trase, 
2. do zvláštních pytlů odkládaných po naplnění na stanovištích zvláštních sběrných 

nádob na sklo, 
3. do zvláštních pytlů odkládaných po naplnění do klece, 
4. ve sběrném místě; 

d) nápojové kartony –   
1. do  zvláštních pytlů odkládaných po naplnění na sběrové trase, 
2. do zvláštních pytlů odkládaných po naplnění na stanovištích zvláštních sběrných 

nádob na sklo, 
3. do zvláštních pytlů odkládaných po naplnění do klece, 
4. ve sběrném místě; 

e) kovy –  
1. do  zvláštních pytlů odkládaných po naplnění na sběrové trase, 
2. do zvláštních pytlů odkládaných po naplnění na stanovištích zvláštních sběrných 

nádob na sklo, 
3. do zvláštních pytlů odkládaných po naplnění do klece, 
4. ve sběrném místě; 

f) textil – 
1. do  zvláštních pytlů odkládaných po naplnění na sběrové trase, 
2. do zvláštních pytlů odkládaných po naplnění na stanovištích zvláštních sběrných 

nádob na sklo, 
3. do zvláštních pytlů odkládaných po naplnění do klece, 
4. ve sběrném místě; 

g) jedlé oleje a tuky – ve sběrném místě; 
h) objemný odpad –   

1. na svozové vozidlo obce projíždějící obcí jedenkrát měsíčně poslední úterý 
v měsíci (vyjma měsíců prosinec, leden a únor), není-li tento den státním svátkem; 

2. ve sběrném místě; 
i) nebezpečný odpad – ve sběrném místě;  
j) směsný komunální odpad –  

1. do  zvláštních pytlů na směsný komunální odpad odkládaných po naplnění 
na sběrové trase, 

2. do zvláštních pytlů na směsný komunální odpad odkládaných po naplnění 
na stanovištích zvláštních sběrných nádob na sklo, 

3. do zvláštních pytlů na směsný komunální odpad odkládaných po naplnění 
do klece; 

4. drobný směsný komunální odpad vzniklý na veřejném prostranství 
do odpadkových košů rozmístěných na veřejném prostranství obce. 

 



Článek 5 
Povinnosti osob 

 
Osoby jsou povinny: 

a) komunální odpad třídit na složky uvedené v článku 3 a odkládat na místa určená 
k soustřeďování jednotlivých složek komunálního odpadu dle článku 4 vyhlášky, 

b) ukládat do sběrných nádob pouze ty složky, které odpovídají označení sběrné nádoby 
dle článku 4 vyhlášky, 

c) mechanicky zmenšit objem (např. sešlápnutím, slisováním, zmáčknutím) dutého 
plastu (např. PET lahve) nebo dutého papíru (např. krabice) před odložením do sběrné 
nádoby, 

d) nezhutňovat a neudupávat odpad ve sběrných nádobách, 
e) plnit sběrné nádoby tak, aby je bylo možno uzavřít a odpad z nich při manipulaci 

nevypadával. 
 

Článek 6 
Místa pro přebírání stavebního a demoličního odpadu  

 
Obec přebírá od nepodnikajících fyzických osob ve sběrném místě nejvýše 0,25 m3 
stavebního a demoličního odpadu za kalendářní rok a domácnost. 
 

Článek 7 
Místa pro přebírání movitých věcí  

 
Obec přebírá ve sběrném místě movité věci v rámci předcházení vzniku odpadu, a to funkční 
nábytek a kuchyňské vybavení, neobnošené a nepoškozené oblečení a nepoškozené a funkční 
hračky.5) 
 

Článek 8 
Místa pro přebírání komunálního odpadu vznikajícího na území obce při činnosti 

právnických a podnikajících fyzických osob zapojených do obecního systému na základě 
písemné smlouvy 

 
1) Právnické a podnikající fyzické osoby zapojené do obecního systému na základě písemné 

smlouvy s obcí mohou odkládat složky komunálního odpadu uvedené v čl. 3 písm. a), c), 
d), j) této vyhlášky do zvláštních pytlů a zvláštních pytlů na směsný komunální odpad 
odkládaných ve stanovený termín svozu před provozovnu. 

2) Výše úhrady za zapojení do obecního systému se stanoví podle objemu odevzdaného 
směsného komunálního odpadu za cenu podle platného ceníku. 

3) Úhrada se vybírá převodem na účet, a to jednorázově jedenkrát ročně. 
 

Článek 9 
Místa pro přebírání výrobků s ukončenou životností  

 
Obec přebírá výrobky s ukončenou životností v rámci služby pro výrobce podle zákona o 
výrobcích s ukončenou životností6), a to ve sběrném místě elektrozařízení a baterie 
a akumulátory. 

                                                 
5) § 12 odst. 4 zákona o odpadech (Movitá věc, kterou je možné v souladu s jinými právními předpisy používat 

k původnímu účelu, se nestává odpadem, pokud ji tato osoba předá k opětovnému použití, a to buď přímo, 

nebo prostřednictvím jiné osoby.) a § 12 odst. 5 zákona o odpadech (Platí, že movitá věc, kterou osoba 

předala na místo určené obcí a kterou je možné v souladu s jinými právními předpisy používat k původnímu 

účelu, se nestala odpadem, pokud byla předána k opětovnému použití.) 



 
Článek 10 

Komunitní kompostování 
 
Rostlinné zbytky z údržby zeleně, zahrad a domácností z území obce7) přebírá obec (která je 
následně zpracovává na kompost8)): 

a) ve sběrném místě; 
b) pouze rostlinné zbytky z domácností ve zvláštních sběrných nádobách hnědé barvy 

umístěných u č. p. 107, 137 a 138, jejichž obsah obec následně přemísťuje na sběrné 
místo. 

 
Článek 11 

Zrušovací ustanovení 
 
Zrušuje se obecně závazná vyhláška 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, ze dne 2. 12. 2019. 

 
Článek 12 
Účinnost 

 
Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyhlášení. 
 
 
 
 
 
 
 

……………………………. ……………………………. 
Ing. Blanka Patrová 

místostarostka 
Ing. Josef Kucin 

starosta 
 
 
 
Vyvěšeno na úřední desce dne: 21.05.2021 
 
Sejmuto z úřední desky dne:   

                                                                                                                                                         
6) § 16 zákona č. 542/2020 Sb.: (Výrobce a obec mohou za účelem zřízení místa zpětného odběru uzavřít 

písemnou smlouvu o využití obecního systému odpadového hospodářství nastaveného touto obcí. Touto 

smlouvou nesmí být sjednáno výhradní právo na využití obecního systému odpadového hospodářství pouze pro 

určité výrobce či výrobky s ukončenou životností; tím není dotčena možnost, aby obec s výrobcem, 

ve spolupráci s nímž zřídila místo zpětného odběru, sjednala nediskriminační podmínky pro umožnění využití 

obecního systému odpadového hospodářství dalšími výrobci. S výrobky s ukončenou životností, které byly 

zpětně odebrány v místě zpětného odběru zřízeném ve spolupráci s obcí, musí být nakládáno v souladu s tímto 

zákonem a odděleně od ostatního komunálního odpadu. Výrobce je povinen poskytnout obci, na jejímž území 

místo zpětného odběru zřídil, informace o množství zpětně odebraných výrobků s ukončenou životností, včetně 

informací o jejich využití, pokud o to obec požádá.) 
7) § 65 odst. 1 písm. b) zákona o odpadech (Pro účely tohoto zákona se rozumí rostlinnými zbytky z údržby 

zeleně, zahrad a domácností ovoce a zelenina ze zahrad a kuchyní, drny se zeminou, rostliny a jejich zbytky 

neznečištěné chemickými látkami.) 
8) § 65 odst. 2 zákona o odpadech (Kompost vzniklý komunitním kompostováním může obec využívat výhradně k 

údržbě a obnově veřejné zeleně na svém území. Jiné využití kompostu je možné pouze za splnění podmínek 

stanovených zákonem o hnojivech.) 


