Obecně závazná vyhláška obce o stanovení obecního systému
odpadového hospodářství
______________________________________________________________
OBEC MOČERADY
Zastupitelstvo obce Močerady
Obecně závazná vyhláška obce Močerady č. 1/2021,
o stanovení obecního systému odpadového hospodářství
Zastupitelstvo obce Močerady se na svém zasedání dne 28.12.2021 usnesením č. 5/2021
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 „vyhláška“):

Čl. 1
Úvodní ustanovení a pojmy z odpadového hospodářství
1)

Tato vyhláška stanovuje obecní systém odpadového hospodářství na území obce Močerady.

2) Každý je povinen odpad nebo movitou věc, které předává do obecního systému, odkládat na
místa určená obcí v souladu s povinnostmi stanovenými pro daný druh, kategorii nebo
materiál odpadu nebo movitých věcí zákonem o odpadech a touto vyhláškou1.
3) 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, stává se
obec vlastníkem této movité věci nebo odpadu2.
4) Stanoviště sběrných nádob je místo, kde jsou sběrné nádoby trvale nebo přechodně
umístěny za účelem dalšího nakládání s komunálním odpadem. Stanoviště sběrných nádob
jsou individuální nebo společná pro více uživatelů.
5) Pojmy z odpadového hospodářství
Komunálním odpadem se dle § 11 odst. 2 písm. a) zákona č. 541/2020 Sb. o odpadech
(dále jen ,,zákon o odpadech´´), rozumí směsný komunální 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, 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
odpad.
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a)

Plasty, včetně PET lahví a nápojové kartony jsou ukládány do žlutého kontejneru
označeného nápisem „Plasty“. Do kontejneru nelze odkládat bakelit, plastové díly s
kovovými částicemi, folie s alobalem, podlahové krytiny (např. PVC), plastové tapety,
prošívané (hydroizolační) folie, kanystry od olejů, louhů, kyselin, pryž, elektrické kabely.
Plastovou láhev a tetrapakový obal od nápojů je nutno před odložením do kontejneru
sešlápnout.
b) Sklo je ukládáno do zeleného kontejneru s označením „Barevné sklo“ pro sklo
barevné. Sklo bezbarvé je ukládáno do bílého kontejneru s označením „Bílé sklo“.
Do kontejnerů nelze odkládat zrcadlové sklo, sklo s dráty, zářivky, žárovky, keramické talíře
a hrnky, ani jinou keramiku apod.
c) Papír je ukládán do modrého kontejneru s nápisem ,,Papír¨. Do kontejneru nelze
ukládat znečištěný papír oleji, kyselinami, omítkou, blátem apod.
d) Nebezpečné složky vytříděné z komunálního odpadu a objemný odpad (např.
obalový materiál znečištěný škodlivinami, olejové filtry, olověné akumulátory, odpad rtuti,
výbojky, zářivky, textilní materiál znečištěný organickými škodlivinami, odpadní automobilové
a motorové oleje, staré nátěrové hmoty, zbytky barev, rozpouštědla, chladničky, baterie,
televizory a objemné odpady, které se nevejdou do popelnic) jsou shromažďovány v
domácnostech a v termínech oznámených obcí ukládány na návsi v Močeradech
,,U kontejnerů“ vedle rybníka k odvozu oprávněnou osobou. Obec zajišťuje sběr a svoz
dvakrát ročně. Oznámení občanům je předem vyvěšeno na úřední desce obecního úřadu
a na elektronické úřední desce.
e) Jedlé oleje a tuky ze smažení a fritování potravin v kuchyních v jednotlivých
domácnostech jsou shromažďovány v domácnostech do plastových 1,5 až 5 litrových
plastových lahví opatřených uzávěrem. Uzavřené plastové lahve s jedlými tuky a oleji jsou
vhazovány do zelené 240 litrové nádoby s otvorem ve víku umístěné na parcele u bývalé
školy č.p. 42 v Močeradech. Do zelené nádoby nepatří automobilové a motorové oleje,
vazelíny a jiné ropné mazací emulze.
f)

Nevyužité a staré léky jsou odevzdávány do kterékoliv lékárny.

g) Kovy a železný šrot jsou v průběhu roku shromažďovány v domácnostech. Jednou
ročně sběr provádí místní dobrovolní hasiči. Datum sběru je oznamován na úřední desce
obecního úřadu a na elektronické úřední desce.
h) Biologický odpad z kuchyní a zahrad je dle vlastní možnosti zkrmován domácímu
zvířectvu a ukládán do domovních kompostérů umístěných na vlastních zahradách majitelů
nemovitostí. Obec ukládá biologický odpad do objemných kompostérů umístěných na
parcele u bývalé školy č.p. 42 v Močeradech.
i) Vyvážení kalů ze septiků a žump si zajišťují fyzické osoby u oprávněné firmy na vlastní
náklady. Seznam vybraných oprávněných firem je k nahlédnutí na OÚ.
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j) Autovraky je nutno předat pouze osobám, které jsou provozovateli zařízení k využívání,
odstraňování, sběru nebo výkupu autovraků. Likvidace se provádí na vlastní náklady majitelů
autovraků. Seznam vybraných oprávněných osob je k nahlédnutí na OÚ.
k) Stavební a demoliční odpad (kromě odpadu obsahující dehet nebo azbest), který
stavebník sám nemůže využít, je třeba třídit dle požadavku konečného využití a na vlastní
náklady
a) přímo zajistit jeho předání provozovateli zařízení na úpravu (recyklaci) stavebního
odpadu
b) pokud odpad není možné recyklovat, uložit na řízenou skládku GIZ Lazce.
Seznam vybraných provozovatelů zařízení je k nahlédnutí na OÚ.
l) Textilní odpady jsou dle vlastních možností využívány, popř.na vlastní náklady
předávány oprávněné osobě (firmě), nebo vytříděný čistý na charitativní účely.
m) Odpad, který nelze vytřídit dle předchozích bodů a) až l) (např. smetky, popel, saze,
kombinované obaly, nevyužitelný biologický a znečištěný textilní odpad, žárovky) je ukládán
do sběrných nádob – plechových nebo plastových popelnic na 80, 100, 110, 120 a 240 litrů
a plechového kontejneru na 1100 litrů. Do těchto nádob není dovoleno ukládat odpad tekutý
nebo žhavý.

Čl. 2
Oddělené soustřeďování komunálního odpadu
1) Osoby předávající komunální odpad na místa určená obcí jsou povinny odděleně
soustřeďovat následující složky:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

Biologické odpady
Papír
Plasty, včetně PET lahví a nápojové kartony
Sklo
Kovy
Nebezpečné odpady
Objemný odpad
Jedlé oleje a tuky
Směsný komunální odpad

2) Směsným komunálním odpadem se rozumí zbylý komunální odpad po stanoveném
vytřídění podle odstavce 1 písm. a), b), c), d), e), f), g) a h).
3) Objemný odpad je takový odpad, který vzhledem ke svým rozměrům nemůže být
umístěn do sběrných nádob (např. koberce, matrace, nábytek).
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Čl. 3
Svoz a soustřeďování papíru, plastů, skla, kovů, biologického odpadu,
jedlých olejů a tuků
1) Papír, plasty, sklo, jedlé oleje a tuky se soustřeďují do zvláštních sběrných nádob.
Kovy se shromažďují v domácnostech a jedenkrát ročně místní dobrovolní hasiči provádí
svoz do přistaveného velkoobjemového kontejneru. Datum svozu je oznámen na úřední
desce obecního úřadu a na elektronické úřední desce.
Biologický odpad z kuchyní a zahrad je dle vlastní možnosti zkrmován domácím
zvířectvem nebo ukládán do domovních kompostérů. Obec ukládá biologický odpad do
objemných kompostérů.
2) Zvláštní sběrné nádoby jsou umístěny na těchto stanovištích:
Sběrné nádoby na papír, plast a sklo jsou umístěny na návsi vedle rybníka (místní část
Močerady) a jejich obsah je vyvážen odbornou firmou.
Sběrná nádoba na jedlé oleje a tuky je umístěna na parcele u bývalé školy (Močerady
č.p. 42) a její obsah je vyvážen odbornou firmou.
Velkoobjemový kontejner na kovy je umístěn jedenkrát ročně na parcele u bývalé školy
(Močerady č.p. 42) a jeho obsah je vyvážen odbornou firmou.
Kompostéry jsou umístěné na parcele u bývalé školy (Močerady č.p. 42) a na zahradách
a dvorech majitelů nemovitostí.
3) Zvláštní sběrné nádoby jsou barevně odlišeny a označeny příslušnými nápisy:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Biologické odpady - barva černá
Papír - barva modrá
Plasty, PET lahve a nápojové kartony - barva žlutá
Sklo - barva zelená a bílá
Kovy - velkoobjemový kontejner s nápisem KOVY
Jedlé oleje a tuky - barva zelená

4) Do zvláštních sběrných nádob je zakázáno ukládat jiné složky komunálních odpadů, než
pro které jsou určeny.
5) Zvláštní sběrné nádoby je povinnost plnit tak, aby je bylo možno uzavřít a odpad z nich
při manipulaci nevypadával. Pokud to umožňuje povaha odpadu, je nutno objem odpadu
před jeho odložením do sběrné nádoby minimalizovat.

Čl. 4
Svoz a soustřeďování nebezpečných složek komunálního odpadu
1) Svoz nebezpečných složek komunálního odpadu je zajišťován minimálně dvakrát ročně
jejich odebíráním na předem stanovených přechodných stanovištích přímo do zvláštních
sběrných nádob k tomuto sběru určených. Informace o svozu jsou zveřejňovány na
úřední desce obecního úřadu a na elektronické úřední desce.
2) Soustřeďování nebezpečných složek komunálního odpadu podléhá požadavkům
stanoveným v čl. 3 odst. 4 a 5.
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Čl. 5
Svoz a soustřeďování objemného odpadu
1) Svoz objemného odpadu je zajišťován dvakrát ročně jeho odebíráním na předem
stanových přechodných stanovištích přímo do zvláštních sběrných nádob k tomuto účelu
určených. Informace o svozu jsou zveřejňovány na úřední desce obecního úřadu a na
elektronické úřední desce.
2) Soustřeďování objemného odpadu podléhá požadavkům stanoveným v čl. 3 odst. 4 a 5.

Čl. 6
Svoz a soustřeďování směsného komunálního odpadu
1)

Směsný komunální odpad se odkládá do sběrných nádob. Pro účely této vyhlášky se
sběrnými nádobami rozumějí:
a) Plechové a plastové typizované popelnice na 80, 100, 110, 120 a 240 litrů v místní
části Močerady
b) Plechový typizovaný kontejner na 1100 litrů v místní části Nové Dvory
c) Odpadkové koše umístěné na veřejných prostranstvích obce

2)

Soustřeďování směsného komunálního odpadu podléhá požadavkům stanoveným
v čl. 3 odst. 4 a 5. Do popelnic, kontejneru a odpadkových košů není dovoleno ukládat
odpad tekutý nebo žhavý.

3) Harmonogram svozu je zveřejněn na úřední desce obecního úřadu a na elektronické
úřední desce.

Čl. 7
Nakládání s komunálním odpadem vznikajícím na území obce při činnosti právnických
a podnikajících fyzických osob
1) Právnické a podnikající fyzické osoby nejsou zapojeny do obecního systému odpadového
hospodářství obce.
2) Právnické a podnikající fyzické osoby nakládají s komunálním odpadem dle vlastního
systému odpadového hospodářství.
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Čl. 8
Nakládání se stavebním a demoličním odpadem
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)

Na stanoveném sběrném místě do sběrných nádob k tomu určených lze předávat pouze
stavební a demoliční odpad obsahující dehet nebo azbest.

3)

Svoz stavebního a demoličního odpadu je zajišťován dvakrát ročně v rámci svozu
nebezpečného a objemného odpadu.

Čl. 9
Závěrečná ustanovení
1) Nabytím účinnosti této vyhlášky se zrušuje obecně závazná vyhláška obce Močerady
č. 1/2019 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem.
2) Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1.1.2022.

…………………………
Ing. Petr Přibyl
místostarosta

…………………………
Martin Volf
místostarosta

…………………………
Josef Starý
starosta

Vyvěšeno na úřední desce obecního úřadu a elektronicky dne: 31.12. 2021
Sejmuto z úřední desky obecního úřadu a elektronicky dne:
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