
 

 

 

 

OBEC  DUBNO 

 

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA obce Dubno č. 1/2010 

o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání  

a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce 

Dubno 

 

Zastupitelstvo obce Dubno schválilo na svém zasedání dne 27. září 2010 a vydalo na základě 

§ 17 odst. 2 zákona č.185/2001 Sb., o odpadech a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 

písm. h) zákona č.128/2000 Sb., o obcích tuto obecně závaznou vyhlášku: 

 

 

 

Čl. 1 

Úvodní ustanovení 

 

1) Tato obecně závazná vyhláška (dále jen „vyhláška“) stanovuje systém shromažďování, 

sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území  

obce Dubno, včetně nakládání se stavebním odpadem. 
 

2) Nakládání s odpady, které mají původ v činnosti fyzických osob zajišťuje obec 

prostřednictvím oprávněné osoby. 

 

3) Právnické osoby a fyzické osoby oprávněné k podnikání, které produkují odpad zařazený 

podle Katalogu odpadů jako podobný komunálnímu odpadu, mohou na základě smlouvy 

s obcí Dubno využít systému zavedeného obcí pro nakládání s komunálním odpadem. 

 

 

Čl. 2 

Třídění komunálního odpadu 

 

1)   Komunální odpad se třídí na : 

a) tříděný odpad, kterým je papír,nápojové kartony, sklo, plast, včetně PET lahví,  

b) objemný odpad, 

c) nebezpečné složky komunálního odpadu, 

d) směsný odpad. 

 

2) Směsný odpad je zbylý komunální odpad po stanoveném vytřídění dle odst.1) písm. 

a),b),c) 
 

 

Čl. 3 

Shromažďování tříděného odpadu 

 

1) Tříděný odpad je shromažďován do zvláštních sběrných nádob. 

 

2) Zvláštní sběrné nádoby jsou umístěny u : 

- prodejny COOP Příbram 

- u požární nádrže „ V chaloupkách“  



 

 

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

a) papír, barva modrá, 

b) nápojové kartony, barva oranžová, 

c) sklo, barva  bílá a zelená, 

d) plasty, PET lahve, barva žlutá. 
 

 

Čl. 4 

Sběr a svoz  nebezpečných složek komunálního odpadu 

 

Sběr a svoz nebezpečných složek komunálního odpadu je zajišťován dvakrát ročně jejich 

odebíráním na přechodném stanovišti u prodejny COOP Příbram, přímo do zvláštních  

sběrných nádob k tomuto sběru určených. 

 

Informace o sběru jsou zveřejňovány na úřední desce obecního úřadu a výlepových plochách 

 
 

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 objemného odpadu je zajišťován dvakrát ročně jeho odebíráním na předem 

vyhlášených přechodných stanovištích přímo do zvláštních sběrných nádob k tomuto 

účelu určených.  

 

         Informace o sběru jsou zveřejňovány na úřední desce obecního úřadu a výlepových 

plochách 
 

 

Čl. 6 

Shromažďování směsného odpadu  

 

Směsný odpad se shromažďuje do sběrných nádob. Pro účely této vyhlášky sběrnými 

nádobami jsou : 

a) typizované sběrné nádoby a kontejnery a velkoobjemové kontejnery, odsouhlasené  

      Obecním úřadem Dubno, určené ke shromažďování směsného komunálního odpadu, 

b) odpadkové koše, které jsou umístěny na veřejných prostranstvích v obci, sloužící pro  

      odkládání drobného směsného komunálního odpadu. 

c) stanoviště  sběrných  nádob je místo,  kde jsou  sběrné  nádoby  trvale nebo přechodně  

      umístěny za účelem odstranění směsného odpadu oprávněnou osobou. Stanoviště  

      sběrných nádob jsou individuální nebo společná pro více uživatelů. 

Sběrné nádoby, které nelze trvale umístit jinam, než na veřejných prostranstvích před 

rodinnými nebo bytovými domy nesmí negativně ovlivňovat své okolí, způsobovat 

hygienické závady, znemožňovat průchodnost chodníků a jejich umístění musí být 

v souladu s platnými obecnězávaznými právními předpisy. 

 

Přeprava směsného odpadu pro fyzické osoby je u sběrných nádob uvedených v odst. a) a b) 

tohoto článku prováděna oprávněnou osobou minimálně 1x týdně. 

 

 



 

 

Čl. 7 

Nakládání se stavebním odpadem 

 

1) Stavební odpad je stavební a demoliční odpad. Stavební odpad není odpadem komunálním. 

2) Stavební odpad lze použít, předat či zlikvidovat zákonem stanoveným způsobem. 

3) Odstraňování a přepravu stavebního odpadu si jako placenou službu zajišťuje fyzická   

    osoba, které tento odpad vznikl, a to prostřednictvím smluvně sjednané oprávněné osoby. 

 

 

Čl. 8 

Povinnosti fyzických osob 

 

Fyzická osoba je povinna : 

1) Umožnit přístup ke sběrným nádobám v době jejich vyprazdňování. 

2) Umístit sběrné nádoby na veřejném prostranství pouze v den svozu 

3) Sběrné nádoby plnit pouze tak, aby se daly jejich kryty uzavřít 

4) Do sběrných nádob na shromažďování separovaných látkových složek komunálního 

odpadu ukládat pouze odpad, pro který jsou určeny. 

5) Zajistit pro komunální odpad vznikající na jeho nemovitosti odpovídající sběrnou 

nádobu odsouhlasenou Obecním úřadem Dubno.Obec může poskytnout za úplatu 

fyzické osobě sběrnou nádobu. 

6) Udržovat sběrné nádoby v řádném stavu, aby nepřetržitě byly způsobilé k určenému 

účelu užití 

 

 

 

Čl. 9 

Povinnosti vlastníka nebo správce bytového domu 

 

 

Vlastník nebo správce bytového domu je povinen : 

 

1) Určit po dohodě s oprávněnou osobou stálé stanoviště sběrných nádob. 

2) Zpřístupnit stanoviště sběrných nádob k provedení přepravy komunálního odpadu 

nebo zajistit přistavení sběrných nádob na místo předem dohodnuté, a to tak, aby 

nádoby nezpůsobovaly estetické a hygienické závady. 

 

 

Čl. 10 

Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání 

a odstraňování komunálních odpadů 

 

Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a 

odstraňování komunálních odpadů, včetně jeho placení upravuje obecně závazná vyhláška 

obce Dubno č. 2/2010  

 

 

Čl. 11 

Sankce 

 

1) Porušení této vyhlášky se postihuje v souladu s obecnězávaznými právnímu předpisy                   



      

 

      ( zákon č. 200/1991 Sb. o přestupcích, zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech). 

2)   Kontrolní činnost nad dodržováním ustanovení této vyhlášky, včetně kontroly, zda  

      fyzická osoba se zbavuje odpadu v souladu se zákonem o odpadech zajišťuje obec – 

      komise životního prostředí a všichni zastupitelé obce.    
 

 

Čl. 12 

Závěrečná ustanovení 

 

 

1) Nabytím účinnosti této vyhlášky se zrušuje  Obecně závazná vyhláška obce Dubno 

    č.1/2002, o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování     

    komunálních odpadů. 

 

2) Tato vyhláška nabývá účinnosti 20.10.2010. 

 

 

 

 

      ……………………………….                                  ………………………………. 

      Jaroslav Falc                                                              Josef Bůzek                                                                 

      starosta obce Dubno                                                  zástupce starosty obce Dubno                                     

 

 

 

 

 

 

  


