OBEC LÍŠNÝ
Zastupitelstvo obce Líšný
Obecně závazná vyhláška obce č. 2/2021,
o stanovení obecního systému odpadového hospodářství
Zastupitelstvo obce Líšný se na svém zasedání dne 24.11. 2021 usnesením č. 17/6-2021
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
1)

Tato vyhláška stanovuje obecní systém odpadového hospodářství na území obce Sluhy
(dále jen „obec“) včetně nakládání s výrobky s ukončenou životností1 přebíranými v rámci
služby pro výrobce.

2) Každý je povinen odpad nebo movitou věc, které předává do obecního systému, odkládat na
místa určená městem v souladu s povinnostmi stanovenými pro daný druh, kategorii nebo
materiál odpadu nebo movitých věcí zákonem o odpadech a touto vyhláškou2.
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 odpadu3.
Čl. 2
Vymezení pojmů
Pro potřeby této vyhlášky se charakterizují některé pojmy:
a) Odpad je každá movitá věc, které se osoba zbavuje, má úmysl nebo povinnost se jí
zbavit4.
b) Komunální odpad je směsný a tříděný 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, a 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.5
c) Směsný komunální odpad je zbylý komunální odpad po stanoveném vytřídění podle
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čl. 3 písm. a) až l) této vyhlášky.
d) Biologický odpad rostlinného původu je biologický odpad, který neobsahuje
biologický odpad živočišného původu, ani s ním nepřišel do kontaktu. Jedná se o
odpad ze zahrad a potravinový a kuchyňský odpad (např. slupky, ovoce, zelenina).
e) Objemný odpad je takový odpad, který s ohledem na své rozměry či hmotnost nelze
odkládat do zvláštních sběrných nádob určených pro soustřeďování směsného
komunálního odpadu. Jedná se např. o nábytek, matrace, koberce, linolea, lyže,
dveře apod.
f) Místem k odkládání komunálního odpadu jsou:
o

sběrné nádoby - typizované nádoby k soustřeďování odpadu, např. nádoby o
objemu 60, 110, 120, 240 litrů, kontejnery o objemu 1100 litrů, velkoobjemové
kontejnery, koše na směsný komunální odpad a pytle na směsný komunální
odpad a na vytříděné složky komunálního odpadu s logem svozové firmy.

g) Stanoviště sběrných nádob je prostor, 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.
Čl. 3
Oddělené soustřeďování komunálního odpadu
Osoby předávající komunální odpad na místa určená městem jsou povinny odděleně
soustřeďovat následující složky:
a) papír,
b) plasty,
c) nápojové kartony,
d) sklo – čiré
e) sklo – barevné,
f) drobné kovy (pouze obalový a drobný kovový odpad),
g) ostatní kovy (všechny kovy, vč. obalového a drobného kovového odpadu),
h) textil,
i) jedlé oleje a tuky,
j) biologický odpad rostlinného původu,
k) nebezpečné odpady,
l) objemný odpad,
m) směsný komunální odpad.
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Čl. 4
Soustřeďování papíru, plastu, nápojových kartonů, skla čirého a barevného, drobných
a ostatních kovů, textilu, jedlých olejů a tuků a biologického odpadu rostlinného
původu
1) Místa pro soustřeďování odpadů:
a) papír
 kontejnery o objemu 1100 l modré barvy s nápisem PAPÍR umístěné na
veřejných prostranstvích 1 – 5 (viz příloha)
Kovovýroba Bursa
Horní Záblatsko
Hasičská zbrojnice
U prodejny
Nad sokolovnou
b) plasty
 kontejnery o objemu 1100 l žluté barvy s nápisem PLASTY umístěné na
veřejných prostranstvích
Kovovýroba Bursa
Horní Záblatsko
Hasičská zbrojnice
U prodejny
Nad sokolovnou


plastové pytle žluté barvy, označené nápisem PLASTY a logem svozové
firmy; pytle lze vyzvednout na obecním úřadu, po naplnění je nutné je předat
do přístřešku u hasičárny;

c) nápojové kartony
 plastové pytle oranžové barvy, označené nápisem Nápojový karton a logem
svozové firmy; pytle lze vyzvednout na obecním úřadu, po naplnění je nutné
je předat do přístřešku u hasičárny;
d) sklo - čiré
 zvony bílé barvy s nápisem SKLO pro čiré sklo umístěné na veřejných
prostranstvích
Kovovýroba Bursa
Horní Záblatsko
Hasičská zbrojnice
U prodejny
Nad sokolovnou
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e) sklo - barevné
 zvony zelené barvy s nápisem SKLO pro barevné sklo umístěné na veřejných
prostranstvích
Kovovýroba Bursa
Horní Záblatsko
Hasičská zbrojnice
U prodejny
Nad sokolovnou
f)

drobné kovy
 plastové pytle šedé barvy, označené nápisem KOVY a logem svozové firmy;
pytle lze vyzvednout na obecním úřadu, po naplnění je nutné je předat do
přístřešku u hasičárny;

g) ostatní kovy
 velkoobjemový kontejner umístěný na stanovišti u hasičárny; sběr probíhá 2x
ročně (jaro, podzim) v rámci mobilního sběru objemného odpadu;
h) textil
 plastové transparentní pytle s označením textil pytle lze vyzvednout na
obecním úřadě, po naplnění je nutné je předat do přístřešku u hasičárny;
i)

jedlé oleje a tuky
 nádoby o objemu 120 l šedivé barvy umístěné na veřejných prostranstvích u
hasičárny

j)

biologický odpad rostlinného původu
 nádoby o objemu 240 l hnědé barvy, označené nápisem BIO umístěné na
veřejných prostranstvích u OÚ;

2) Do zvláštních sběrných nádob je zakázáno ukládat jiné složky komunálních odpadů, než
pro které jsou určeny.
3) 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. U odpadů z obalů (např. PET
lahve, plastové obaly, nápojové kartony, kartonové obaly) je každý povinen před
vložením do nádoby zmenšit jejich objem (např. rozložením, stlačením, rozřezáním
apod.).
Čl. 5
Sběr nebezpečného odpadu
1) Oddělené soustřeďování nebezpečného odpadu je zajišťováno mobilním sběrem, a to 2x
ročně (jaro, podzim). Odpad je odebírán přímo na přechodném stanovišti u hasičárny do
zvláštních sběrných nádob k tomuto sběru určených. Informace o sběru jsou
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zveřejňovány na webových stránkách obce, vyvěšením na úřední desce obecního úřadu,
na obecní FB, v místním tisku a na výlepových plochách.6
2) Soustřeďování nebezpečného odpadu podléhá požadavkům stanoveným v čl. 4 odst. 2 a
3.
Čl. 6
Sběr objemného odpadu
1) Oddělené soustřeďování objemného odpadu je zajišťováno mobilním sběrem, a to 2x
ročně (jaro, podzim). Odpad je odebírán přímo na přechodném stanovišti u hasičárny do
velkoobjemových kontejnerů. Informace o sběru jsou zveřejňovány na webových
stránkách obce,FB obce, vyvěšením na úřední desce obecního úřadu, v místním tisku a
na výlepových plochách.
2) Soustřeďování objemného odpadu podléhá požadavkům stanoveným v čl. 4 odst. 2 a 3.
Čl. 7
Soustřeďování směsného komunálního odpadu
1) K odkládání směsného komunálního odpadu lze používat tyto sběrné nádoby:
a) typizované nádoby o objemu 60, 110, 120 a 240 l označené logem svozové firmy;
b) kontejnery o objemu 1100 l zpravidla černé barvy označené logem svozové firmy;
c) plastové pytle označené logem svozové firmy, které slouží pro odložení směsného
komunálního odpadu z míst těžko přístupných svozové technice a dále pro případy,
kdy pro odložení směsného komunálního odpadu není efektivní nebo nepostačuje
typizovaná sběrná nádoba;
d) odpadkové koše, které jsou umístěny na veřejných prostranstvích, sloužící pro
odkládání drobného směsného komunálního odpadu za účelem udržování čistoty
veřejného prostranství; odpadkové koše umístěné na veřejném prostranství nejsou
určeny pro ukládání komunálního odpadu pocházejícího z domácností a z činnosti
právnických osob a fyzických osob oprávněných k podnikání a k ukládání uličních
smetků.
2) Osoby zapojené do obecního systému ukládají směsný komunální odpad do sběrných
nádob, které jsou určeny pro jejich potřebu. Požadavky na změnu sběrné nádoby nebo
jejich výměnu lze uplatnit u Obecního úřadu Líšný. Pytle lze vyzvednout na obecním
úřadu.
3) Informace o frekvenci svozu a objemu sběrných nádob jsou uvedeny na webových
stránkách obce.
4) Soustřeďování směsného komunálního odpadu podléhá požadavkům stanoveným v čl. 4
odst. 2 a 3.
5) Je zakázáno odpad ve sběrných nádobách udupávat nebo zhutňovat.
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Nepoužitá léčiva je možno mimo obecní systém odpadového hospodářství odevzdat v lékárnách.
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Čl. 9
Nakládání s výrobky s ukončenou životností v rámci služby pro výrobce
(zpětný odběr)
1)

Obec v rámci služby pro výrobce nakládá s těmito výrobky s ukončenou životností:
a) drobné elektrozařízení, včetně zářivek a výbojek,
b) baterie a akumulátory

2)

Výrobky s ukončenou životností uvedené v odst. 1 písm. a) a b) lze předávat v úředních
hodinách do nádoby umístěné na obecním úřadu.
Čl. 10
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2022.

..…...................................
Ing. Jaroslav Salaba
místostarosta

…..........................................
Ing. Jiří Mikeš
starosta

Vyvěšeno na úřední desce obecního úřadu dne: 13.12.2021
Sejmuto z úřední desky obecního úřadu dne: ………………………
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