
Vyhlá  š  ka

o systémovém sb  ě  ru, t  ř  íd  ě  ní, vyu  ž  ívání a zne  š  kod  ň  ování komunálních odpad  ů   vznikajících 
na území KÚ Doudleby a systému nakládání se stavebním odpadem na území KÚ Doudleby

    Zastupitelstvo obce Doudleby vydává v souladu s ustanovením § 14 odst. 1 písmeno i), a § 16 a 
§ 36 odst. 1 písm. F) zákona č. 367/1990 Sb. o obcích ve znění pozdějších předpisů a v souladu 
s ustanovením § 9 odst. 1 zákona č. 125/1997 Sb. tuto obecně závaznou vyhlášku:

Č  ást první

         Základní ustanovení

1)  Účelem této vyhlášky je stanovení sběru, třídění, využívání a zneškodňování komunálních 
odpadů vznikajících na území KÚ Doudleby , včetně míst určených k odkládání odpadu, 
stanovuje také způsob nakládání se stavebním odpadem v uvedeném území

2) Vyhláška je závazná pro všechny fyzické osoby pobývající a působící trvale nebo přechodně na 
území KÚ Doudleby

3) Na původce odpadu, právnické osoby nebo fyzické osoby oprávněné k podnikání, kteří 
produkují odpad zařazený dle katalogu jako odpad komunální, se tato vyhláška vztahuje, mají-li 
uzavřenou s obcí nebo s právnickou osobou zajišťující pro obec nakládání s komunálním 
odpadem, písemnou dohodu o využívání systému sběru, třídění, využívání a zneškodňování 
komunálních odpadů stanoveného vyhl. obce Doudleby.

4) Komunálním odpadem je dle § 2 odst. 3) zákona o odpadech veškerý odpad vznikající na území 
obce při činnosti fyzických osob, pro kterou nejsou právními předpisy stanovena zvláštní 
pravidla nebo omezení, s výjimkou odpadů vznikajících u právnických osob nebo fyzických 
osob oprávněných k podnikání. Komunální odpad je také odpad vznikající při čištění veřejných 
komunikací a prostranství, při údržbě veřejné zeleně včetně hřbitovů.

Č  ást druhá

      Stanovení systému sběru, třídění, využívání a zneškodňování komunálního odpadu

1.     Zp  ů  sob zaji  š  t  ě  ní:

a) Obec Doudleby má pro zneškodňování komunálního odpadu zaveden systém, který 
realizuje Technické služby Třeboň, jako právnická osoba oprávněná k podnikání v oblasti 
nakládání s odpady ve smyslu zákona o odpadech.

b) Komunální odpad je zneškodňován na skládce komunálního odpadu Růžov, vytříděný 
odpad a dále využitelný odpad bude dále nabízen zpracovatelským firmám.

   2. Zp  ů  soby shroma  žď  ování odpadu

         Komunální odpad lze na území obce shromažďovat pouze tímto způsobem:

a) do speciálních nádob, kterými jsou: - nádoby na odpad 110 l - „popelnice“

- velkoobjemové kontejnery 6000 l

Do nádob typu „popelnice“ se ukládá již dále nevytříditelný komunální odpad (např.          

              smetky, popel, pevné kuchyňské odpady, krabice od mléka, džusů, drobné předměty 

              a hmoty atd.)



              Do veloobjemových kontejnerů se ukládají neskladné odpady, které není možno      

              shromažďovat do nádob typu „popelnice“.

b) do zvlášť označených a barevně odlišených plastových nádob na třídění odpadu dle druhu 
odpadu, tzv. separovaný odpad (čisté sklo, PET láhve, papír)

     Do nádob na separovaný odpad se ukládá:

·směsný papír - (nepatří sem vrstvené obaly jako např. krabice od mléka, džusů,    

                              obaly s kovovými částicemi jako špony, kalendáře, zamaštěný a  

voskový papír, dětské pleny, hygienické vložky, apod.)

·směsné sklo - (nepatří sem keramický a porcelánový odpad a je nutno odstraňovat 

    kovové části jako jsou uzávěry a kroužky z láhví)

·PET lahve  - u kterých je nutno zmenšit jejich objem sešlápnutím či zmáčknutím

              Seznam separovaných odpadů může být aktualizován.

              Do nádob na separovaný odpad je zakázáno odkládat jiný odpad, než na který jsou 

              určeny.

         c)  do odpadkových košů umístěných na volném prostranství:

               Do odpadkových košů lze ukládat pouze drobný odpad související s krátkodobým  

               pobytem osob na veřejných prostranstvích KÚ Doudleby. Do těchto nádob je 

               zakázáno ukládat komunální odpad z domácností a odpad z provozování 

               živnostenské  činnosti.

d) na krátkodobou skládku u vozovky před nemovitostí v případě využití svozných dnů - 
tzv.  velkoobjemový odpad. 

·Za velkoobjemový komunální odpad jsou považovány např. vyřazené el. spotřebiče 
z domácností, vyřazený nábytek, ořezané větve, apod.

·Odpad sbíraný v rámci svozových dnů nesmí být uložen tak, aby zasahoval do vozovky 
a ohrožoval tak plynulost a bezpečnost dopravy a omezoval pohyb chodců. Na tyto 
krátkodobé skládky je zakázáno ukládat běžný, drobný komunální odpad shromážděný 
v pytlích, bednách a krabicích a stavební odpad. Musí být roztříděn a uložen odděleně 
tak, aby byla umožněna jeho rychlá nakládka odděleně dle druhu odpadu. Odpad lze na 
dané místo uložit nejdříve jeden den před svozem.

e) jiným způsobem než je výše uvedeno, lze komunální odpad shromažďovat jen po dohodě 
s obcí či tehdy, bude-li zneškodňování zajišťováno jiným způsobem než prostřednictvím 
odborné firmy.

f) Do nádob na odpad a kontejnerů rozmístěných mimo sběrový dvůr je zakázáno ukládat: 
žhavý popel, tekutiny, zbytky ropných produktů, chemikálie, akumulátory, výbojky, 
zářivky, suché články, vyřazené léky, zápalné či výbušné látky a jiné látky ohrožující 
zdraví, životní prostředí či bezpečnost, organické látky podléhající rychlému rozkladu, těla 
uhynulých zvířat, nadrozměrné předměty, které by mohly poškodit svozové zařízení či 
způsobit nefunkčnost uzávěru nádob.

  

   3.   Po  ž  adavky na nádoby na odpad a kontejnery:

a) Nádoby na odpad v potřebném počtu si musí zajistit fyzické osoby na svůj náklad, nebo si 
je pronajmou od odborné firmy, s výjimkou nádob na separovaný odpad, velkoobjemový 
odpad a odpadových košů, které zajišťuje obec.



b) Nádoby na odpad musí být vlastníkem či nájemcem udržovány v dobrém stavu tak, aby 
byla umožněna bezpečná manipulace s nimi a bylo umožněno použití mechanizace.

c) Nádoby na odpad musí být trvale umístěny pouze na vlastních pozemcích fyzických osob, 
u nájemných domů po vzájemné dohodě na pozemcích pronajímatele a dále na místech 
k tomu určených a vybudovaných. Jejich umístění na veřejných prostranstvích je možné 
pouze po projednání  s obcí Doudleby.

d) Musí být umístěny tak, aby byla umožněna manipulace s nimi a aby byla dodržena 
příslušná ustanovení zvláštních předpisů (zákony z oblasti životního prostředí, péče o 
zdraví lidu, silniční a stavební zákon, požární předpisy spod.)

e) Pořádek a čistotu v okolí nádob musí zajistit jejich vlastník či nájemce.

f) Odkládání odpadu mimo nádoby není dovoleno.

g) Dočasné umístění nádob na odpad na veřejných prostranstvích za účelem svozu odpadu je 
povoleno od ..18....... hod. dne předcházejícího určenému dnu svozu a do .....18..... hod. 
v den svozu.

h) Nádoby na odpad typu „popelnice“ musí být označeny číslem popisným.

     4. Povinnosti majitel  ů   rekrea  č  ních objekt  ů

Produkuje-li majitel rekreační nemovitosti odpad, je povinen ukládat odpad do nádob na 
odpad (popelnice 110 l) a tyto přistavit ve vybraný den na místo určené obcí Doudleby. Pro 
KÚ Doudleby jsou vybrána tato svozová místa:

    chatová oblast pod Střížovem a u soutoku - na hlavní silnici u autobusové zastávky  

                                                                                     Stropnice

             chatová oblast Zadubí - místo pod lípou v zatáčce ve Straňanech

             chatová oblast Rechle - odbočka na vedlejší komunikaci směr Rechle

    5.     Č  etnost svozu komunálních odpad  ů

a) nádoby na odpad 110 l (popelnice) ........   1x týdně

b) velkoobjemové kontejnery 6000 l   ........    max. 3x

c) separovaný odpad ...................................    dle potřeby

d) odpadkové koše ......................................     dle potřeby

e) svozové dny velkoobjemového odpadu v termínech, které určí na každý kalendářní rok 
obec (nejméně však 3x ročně)

     6.   Komunální odpad lze vlastníkem odpadu vyu  ž  ívat i vlastním zp  ů  sobem, a to nap  ř  .   

Kompostováním či spalováním, přičemž musí být dodrženy příslušné zvláštní právní předpisy. 
Nesmí být přitom ohrožováno nebo poškozováno životní prostředí, sousední nemovitosti. 
Využití a zneškodnění odpadu musí být v souladu se zákonem o odpadech a zvláštními právními 
předpisy (např. o ochraně ovzduší). Dále musí být dodrženy příslušné protipožární předpisy.

   7.   Odkládání nebezpe  č  ných slo  ž  ek komunálního odpadu

a) Nebezpečné složky komunálního odpadu budou likvidovány firmou oprávněnou k podnikání 
s nakládání odpady. Svoz zajišťuje obec Doudleby ,svozový den bude vyhlášen obecním 
úřadem.



b) Nebezpečné složky komunálního odpadu je též možno likvidovat na sběrném dvoře v obci 
Roudné.Likvidace na sběrovém dvoře v obci Roudné je prováděna za poplatek vyměřený obcí 
Roudné.

  Č  ást t  ř  etí

      Způsoby  prokazování využívání či zneškodňování komunálního odpadu

1) Fyzické osoby, nezúčastňující se systému sběru, třídění, využívání a zneškodňování 
komunálních odpadů stanovený obcí, jsou povinny prokázat předložením písemného dokladu 
orgánům pověřeným kontrolní činností nad dodržováním této vyhlášky zneškodnění či převzatí 
odpadu oprávněnou osobou (faktura, platební příkaz, potvrzení, smlouva, apod.). Tyto doklady 
musí odpovídat množství vyprodukovatelného odpadu za sledované období. Případný jiný 
způsob prokázání zneškodnění odpadu musí být odsouhlasen orgánem pověřeným kontrolní 
činností nad dodržováním této vyhlášky.

2) Způsob prokázání zneškodnění se provádí písemným prohlášením fyzické osoby - vlastníka 
odpadu.

3) Ve sporných případech rozhoduje v dané věci orgán pověřený kontrolní činností nad 
dodržováním této vyhlášky.

Č  ást   č  tvrtá

      Stavební odpad  

1. Stavebním odpadem pro účely této vyhlášky se rozumí inertní odpad vznikající stavební 
činností (při stavebních a demoličních pracích). Jedná se o stavební suť, zbytky stavebních 
hmot,  vytěženou zeminu, apod.

2. Za stavební odpad nejsou považovány umělohmotné materiály, kovy, papír, barvy a jiné tekuté 
hmoty, izolační hmoty a výrobky na bázi ropy.

3. Úhradu za zneškodnění stavebního odpadu se stanovuje dohodou s provozovatelem této 
skládky. Cenu hradí fyzické osoby u provozovatele skládky.

4. Využití stavebního odpadu, například na vyrovnání terénních nerovností, zpevnění komunikací, 
apod., je možné pouze po konzultaci s příslušným stavebním úřadem, a při dodržení zvláštních 
právních předpisů (stavební zákon, vodní zákon, apod.)

5. Spalování stavebního odpadu na bázi dřeva , zejména je-li napadnuto houbou, je možné až po 
konzultaci s obcí a při dodržení zvláštních právních předpisů z oblasti životního prostředí, 
bezpečnosti práce a požární ochrany.

6. Prokázání nakládání se stavebním odpadem se provádí obdobným způsobem jako dle třetí části 
odst. 1 této vyhlášky. Příslušným dokladem může být i čestné prohlášení o využití stavebního 
odpadu ve stavbě či na pozemku, doložené souhlasným stanoviskem stavebního úřadu.

Č  ást pátá

      Orgány pověřené kontrolní činností nad dodržováním této vyhlášky:

1. Kontrolu dodržování této vyhlášky provádí členové komise životního prostředí a příslušné 
odbory OÚ v Doudlebech.

2. Kontrolní činnost v rámci výkonu státní správy v oblasti nakládání s odpady provádí ONÚ v Č. 
Budějovicích.



Č  ást   š  está

      Sankce:

      Za neplnění povinností vyplývajících  z této vyhlášky lze ukládat pokuty dle zákona o 
odpadech.

 

Pozn. Citace § 39 odst. 5 zákona o odpadech:

Obec uloží pokutu

a) do výše 200 000 Kč právnické nebo fyzické osobě oprávněné k podnikání, pokud na základě 
dohody dle § 9 odst. 5 neplní povinnosti stanovené obecně závaznou vyhláškou upravující 
systém sběru, třídění, využívání a zneškodňování komunálních odpadů,

b) do výše 10 000 Kč fyzické osobě za nesplnění povinností z obecně závazné vyhlášky obce, 
přitom postupuje dle zvláštního zákona.

Č  ást sedmá

      Všeobecná ustanovení

1. Na skutečnosti neuvedené v této vyhlášce ve věci nakládání s komunálním a stavebním 
odpadem, se vztahují příslušná ustanovení zákona č. 125/1997 Sb. o odpadech.

2. Fyzické osoby jsou povinny ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky s komunálním odpadem 
nakládat v souladu s touto vyhláškou, pokud neprokáží, že tento odpad využily samy a nebo 
samy zneškodnily v souladu se zákonem o odpadech a zvláštními právními předpisy.

Č  ást osmá

      Účinnost:

Tato vyhláška nabývá účinnost dnem 1.1.1998.

V Doudlebech 15.12.1997                                                          starosta obce Josef Bohdal

zástupce starosty František Rytíř

vyvěšeno dne : 15.12.1997

sejmuto   dne :  28.1.1998


