
OBEC CHUCHELNA 

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA 
č. 1/2019 

o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání 
a odstraňování komunálních odpadů na území obce Chuchelna 

Zastupitelstvo obce Chuchelna se na svém zasedání dne 28. března 2019 usnesením č. Z/9/2019  

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, 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 

Chuchelna. 

Čl. 2 

Shromažďování směsného komunálního odpadu 

1)  Komunální odpad je veškerý odpad vznikající na území obce při činnosti fyzických osob, 

a který je uveden jako komunální odpad v Katalogu odpadů,s výjimkou odpadů vznikajících 

u právnických osob nebo fyzických osob oprávněných k podnikání. 

2) Za směsný komunální odpad se pro účely této vyhlášky považuje odpad vzniklý po vytřídění 

jednotlivých odděleně tříděných složek komunálního odpadu. 

3) Směsný komunální odpad se shromažďuje do sběrných nádob tak, aby z nich při manipulaci 

nevypadával. 

4) Směsný komunální odpad ukládaný do sběrných nádob nesmí být hutněn (např. 

sešlapováním), zaléván vodou nebo jinak mechanicky nebo chemicky měněna jeho 

struktura. 

5) Do plastových nádob na směsný komunální odpad nesmí být ukládán horký popel. 

 

Čl. 3 

Sběrné nádoby na komunální odpad a jejich stanoviště 

1) Sběrné nádoby na komunální odpad (dále jen „sběrné nádoby“) jsou nádoby, v nichž jsou 

jednotlivé složky komunálního odpadu shromažďovány do jejich svozu. Pro účely této 

vyhlášky sběrnými nádobami jsou: 

a) typizované sběrné nádoby (popelnice, kontejnery) určené ke shromažďování směsného 

komunálního odpadu, 

b) PE pytle na směsný komunální odpad označené logem osoby zajišťující svoz směsného 

odpadu a využitelných složek komunálního odpadu o objemu 60 či 110 litrů,  

c) zvláštní barevně odlišené sběrné nádoby a barevně odlišené PE pytle pro odděleně 

sbíranéa tříděné složky komunálního odpadu, 

d) odpadkové koše, které jsou umístěny na území obce a slouží k odkládání drobného 

směsného komunálního odpadu vzniklého při užívání veřejného prostranství. 



 

2) Stanoviště sběrných nádob je místo, kde jsou sběrné nádoby trvale nebo přechodně umístěny 

za účelem svozu. Stanoviště sběrných nádob jsou individuální nebo společná pro více 

uživatelů. 
 

3) Sběrné nádoby se používají pouze k ukládání odpadů, pro které jsou určeny. 

 

4) Sběrné nádoby se umísťují na stanovištích tak, aby byly dobře přístupné pro odvoz odpadu. 

 

Čl. 4 

Třídění komunálního odpadu 

Komunální odpad se třídí na tyto složky: 

a) papír  

b) sklo – bílé a barevné 

c) plast – PET lahve 

d) plast − směsné plasty z domácností 

e) nápojové kartony 

f) kovy 

g) oděvy a textilní materiály 

h) biologicky rozložitelný komunální odpad rostlinného původu (dále jen „bioodpad“) 

i) objemný odpad 

j) nebezpečné odpady 

k) jedlý olej a tuk 

l) směsný komunální odpad 

 

Čl. 5 

Shromažďování využitelných složek komunálního odpadu 

1) Využitelné složky komunálního odpadu jsou shromažďovány do zvláštních barevně 

odlišných sběrných nádob: 

a)   papír −modré sběrné nádoby 

b)   bílé sklo – bílé sběrné nádoby 

      barevné sklo – zelené sběrné nádoby (zvon) 

c)   PET lahve - žluté sběrné nádoby 

d)   jedlý tuk a olej – zelené sběrné nádoby (popelnice). 

2) Zvláštní sběrné nádoby jsou umístěny na předem určených stanovištích v obci: 

a)   U samoobsluhy 

b)   Na Bahýnkách 

c)   NaBačově 

3) Některé využitelné složky komunálního odpadu se mohou shromažďovat do barevně 

odlišených PE pytlů určených pro tyto složky komunálního odpadu a odkládat na místě 

k tomu určeném– do přístřešku u obecního úřadu. 

a)   směsné plasty z domácností – žluté pytles nápisem směsné plasty, 

b)   PET lahve – žluté  pytle s nápisem PET lahve, 

c)   nápojové kartony – červené pytle 

d)   kovy– tmavě šedé pytle 

e)   oděvy a textilní materiály – průhledné  pytle 



Čl. 6 

Sběr biologicky rozložitelného komunálního odpadu rostlinného původu 

      1) Biologicky rozložitelný komunální odpad rostlinného původu je shromažďován do zvláštních 

barevně odlišených nádob hnědé barvy, které jsou umístěny na předem určených stanovištích  

v obci: 

a)   U samoobsluhy 

b)   Na Bahýnkách 

c)   NaBačově 

      2) Biologickým odpadem rostlinného původu se rozumí biologický odpad,který neobsahuje 

          ani nepřišel do kontaktu s biologickým odpadem živočišného původu. Patří sem např. slupky     

          z ovoce a zeleniny, listí, větve či tráva a další rostlinný odpad z kuchyní a zahrad. 

 

 

Čl. 7 

Sběr nebezpečného odpadu 

1) Nebezpečný odpad je odpad vykazující jednu nebo více nebezpečných vlastností uvedených 

v příloze přímo použitelného předpisu Evropské unie o nebezpečných vlastnostech odpadů. 

2) Sběr složek nebezpečného odpadu, který vznikl na území obce Chuchelna, 

jesmluvnězajištěnsběrným dvorem TSM Semily s.r.o.,kde ho mohou fyzické nepodnikající 

osoby zdarma odevzdávat. 

Čl. 8 

Sběr objemného komunálního odpadu 

1) Objemný komunální odpad je takový odpad, který vzhledem ke svým rozměrům nemůže být 

umístěn do sběrných nádob (např. koberce, nábytek,…). 

2) Sběr objemného komunálního odpadu,  který vznikl na území obce Chuchelna,  je smluvně 

zajištěn sběrným dvorem TSM Semily s.r.o., kde mohou fyzické nepodnikající osoby 

zdarma odevzdávat. 

Čl. 9 

Zrušovací ustanovení a účinnost 

1) Dnem účinnosti této vyhlášky se v plném rozsahu ruší obecně závazná vyhláška č. 1/2015,  

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

komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Chuchelna, ze dne 

12. března 2015. 

2) Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dne 12. dubna  2019. 

 

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

Bc. Eva Peštová          Martin Ráž 

 starostka                       místostarosta  

 

Vyvěšeno na úřední desce:29. 3. 2019 

Sejmuto z úřední desky: 
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