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OBEC RUSAVA 

Zastupitelstvo obce Rusava 

Obecně závazná vyhláška 

obce Rusava 

č. 1/ 2019, 

 

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

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

Zastupitelstvo obce Rusava se na svém zasedání dne 9. 9. 2019 usnesením čl. 7/5 usneslo vydat na 

základě § 17 odst. 2 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve 

znění pozdějších předpisů (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 (dále jen 

„zákon o obcích“), 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 Rusava 

včetně nakládání se stavebním odpadem 1). 

 

Čl. 2 

Základní pojmy 
 

Pro účely této vyhlášky: 

a) objekt je bytový a rodinný dům, nebo stavba, která je aspoň jeden byt, nebo stavba pro 

rodinnou rekreaci v k.ú. Rusava, 

b) sběrná nádoba je typizovaná nádoba určená k uložení složek odpadu (např. popelnice, 

kontejner, plastový pytel). Specifikace sběrných nádob je uvedena v příloze č. 1. této 

vyhlášky, 

c) sběrné místo - dvůr obce je zařízení, ve kterém mohou fyzické osoby odkládat vytříděné 

složky komunálního odpadu pod dozorem obsluhy. 

 

Čl. 3 

Třídění komunálního odpadu 
 

1) Komunální odpad se třídí na složky: 
a) Biologické odpady rostlinného původu, 

b) Papír, 

c) Plasty včetně PET lahví, 

d) Nápojové kartony, 

e) Sklo, 

f) Kovy, 

g) Textil, 
h) Nebezpečné komunální odpady, 

i) Objemný odpad, 

j) Jedlé oleje a tuky2, 

k) Elektroodpad nepodléhající zpětnému odběru, 

l) Směsný komunální odpad. 
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2) Směsným komunálním odpadem se rozumí zbylý komunální odpad po stanoveném vytřídění 

podle odstavce 1 písm. a), b), c), d), e), f), g), h), i), j) a k). 

 

Čl. 4 

Shromažďování tříděného odpadu 
 

1) Tříděný odpad je shromažďován do zvláštních sběrných nádob, kterými jsou kontejnery a 

popelnice na tříděný odpad. 

 

2) Umístění zvláštních sběrných nádob na tříděný odpad je uvedeno v příloze č. 2 této vyhlášky. 

 

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

b) Plasty, PET lahve,   

c) Sklo,    

d) Nápojové kartony,  

e) Kovy, 

f) Jedlé tuky a oleje. 
 

4) Do zvláštních sběrných nádob je zakázáno ukládat jiné složky komunálních odpadů, než pro které 

jsou určeny. 

 

5) Veškerý tříděný komunální odpad lze také ukládat v provozních hodinách ve sběrném místě - 

dvoře obce. 

 

Čl. 5 

Sběr nebezpečných složek komunálního 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 nebezpečných složek komunálního odpadu1) (staré barvy, štětce apod.) je zajišťován 

celoročně bezplatně ve sběrném místě – dvoře obce v jeho provozních hodinách. 

 

3) Do sběrných nádob je zakázáno ukládat jiné složky komunálních odpadů, než pro které jsou 

určeny. 

 

Čl. 6 

Sběr objemného odpadu 
 

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

sběrných nádob (např. koberce, matrace, nábytek). 

 

2) Objemný odpad je možné ukládat v době provozních hodin ve sběrném místě - dvoře obce (v 

rozebraném stavu), dle kapacitních možností sběrného místa - dvoru. 
 
3) Do sběrných nádob je zakázáno ukládat jiné složky komunálních odpadů, než pro které jsou 

určeny. 

 

Čl. 7 

Shromažďování směsného komunálního odpadu  
 

1) Směsný komunální odpad se shromažďuje do sběrných nádob. Pro účely této vyhlášky se 

sběrnými nádobami rozumějí: 

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

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

odkládání drobného směsného komunálního odpadu. 
 

2) Stanoviště sběrných nádob je místo, kde jsou sběrné nádoby přechodně umístěny za účelem 

dalšího nakládání se směsným komunálním odpadem oprávněnou osobou. Stanoviště sběrných 

nádob jsou individuální nebo společná pro více uživatelů.  
 
3) V den svozu odpadu vlastník nebo uživatel objektu přistaví sběrnou nádobu na svozové místo u 

objektu. Prázdnou sběrnou nádobu je třeba odstranit z veřejného prostranství nejpozději do konce 

dne svozu. 

 

4) Sběr a odvoz směsného komunálního odpadu se provádí podle schváleného harmonogramu 

svozu. 

 

5) Do sběrných nádob se nesmí sypat žhavý nebo teplý popel. 

 

6) Do sběrných nádob je zakázáno ukládat jiné složky komunálních odpadů, než pro které jsou 

určeny. 

 

Čl. 8 

Sběr kovu 
 

1) Kovové odpady je možné odkládat celoročně v době provozních hodin do sběrného místa – dvoru 

obce. 

 

2) Do sběrných nádob je zakázáno ukládat jiné složky komunálních odpadů, než pro které jsou 

určeny. 

 

Čl. 9 

Nakládání s biologickým odpadem rostlinného původu 
 

1) Biologický odpad rostlinného původu je biologicky rozložitelný odpad ze zahrad a veřejné zeleně 

(např. listí, tráva, větve). 
 
2) V rámci předcházení vzniku odpadů je nutné především využít pro zpracování biologicky 

rozložitelného odpadu domácí kompostéry, či domácí komposty. 
 
3) Biologicky rozložitelný komunální odpad rostlinného původu je možné rovněž předat celoročně v 

době provozních hodin do sběrného místa - dvoru obce, dle kapacitních možností sběrného místa 

- dvoru. 
 
4) Do sběrných nádob je zakázáno ukládat jiné složky komunálních odpadů, než pro které jsou 

určeny. 

 

 

Čl. 10 

Sběr elektroodpadu nepodléhajícího zpětnému odběru 
 

1) Elektroodpad nepodléhající zpětnému odběru je shromažďován celoročně do označeného 

zvláštního sběrného kontejneru červené barvy umístěného v oplocení u sběrného místa - dvoru 

obce nebo v době provozních hodin ve sběrném místě - dvoře obce. 

 

2) Do sběrných nádob je zakázáno ukládat jiné složky komunálních odpadů, než pro které jsou 

určeny. 
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Čl. 11 

Sběr použitého textilu 
 

1) Použitý čistý textil je možné shromažďovat celoročně do označeného zvláštního sběrného 

kontejneru žluté barvy umístěného v oplocení u sběrného místa - dvoru obce nebo v době 

provozních hodin ve sběrném místě - dvoře obce. 
 
2) Do sběrných nádob je zakázáno ukládat jiné složky komunálních odpadů, než pro které jsou 

určeny. 

 

Čl. 12 

Sběr jedlých tuků a olejů 
 

1) Jedlými tuky a oleji se rozumí použité potravinářské tuky a oleje z domácností.   

 

2) Jedlé tuky a oleje jsou shromažďovány v uzavřených pevných obalech (např. PET lahve, 

kanystry) a ty je možné předat celoročně v době provozních hodin do sběrného místa - dvoru 

obce. 

 
3) Do nádob – obalů se neukládají motorové oleje ani jiné nebezpečné látky. 
 
4) Do sběrných nádob je zakázáno ukládat jiné složky komunálních odpadů, než pro které jsou 

určeny. 

 

Čl. 13 

Sběr a svoz plastů a PET lahví 
 

1) Plasty a PET láhve se shromažďují do označených sběrných nádob. Pro účely této vyhlášky se 

sběrnými nádobami rozumějí typizované sběrné nádoby určené ke shromažďování plastů a PET 

lahví. 

 

2) Stanoviště sběrných nádob je místo, kde jsou sběrné nádoby přechodně umístěny za účelem 

dalšího nakládání s plasty oprávněnou osobou. Stanoviště sběrných nádob jsou individuální nebo 

společná pro více uživatelů. 

 

3) Sběr a odvoz plastů a PET lahví se provádí od jednotlivých objektů dle schváleného 

harmonogramu svozu. 
 
4) V den svozu odpadu vlastník nebo uživatel objektu přistaví sběrnou nádobu na svozové místo u 

objektu.  

 

5) Prázdnou sběrnou nádobu je třeba odstranit z veřejného prostranství nejpozději do konce dne 

svozu. 

 

6) Plasty a PET láhve je také možné shromažďovat do označených sběrných nádob ve sběrných 

místech v obci (příloha č 2), nebo v době provozních hodin ve sběrném místě - dvoře obce. 

 

7) Do sběrných nádob je zakázáno ukládat jiné složky komunálních odpadů, než pro které jsou 

určeny. 

 

Čl. 14 

Nakládání se stavebním odpadem 
 

1) Stavebním odpadem se rozumí stavební a demoliční odpad vzniklý při stavební činnosti 

fyzických osob a právnických osob a fyzických osob oprávněných k podnikání. 
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2) Stavební odpad není odpadem komunálním.  

 

3) Stavební odpad lze použít, předat či odstranit pouze zákonem stanoveným způsobem. 

 

4) Žádný stavební ani demoliční odpad nelze ve sběrném místě - dvoře obce odkládat.  

 

5) Odstranění stavebního a demoličního odpadu si osoba, provádějící činnost, při které tento odpad 

vznikl, zajišťuje sama na vlastní náklady, v souladu se zákonem. 

 

Čl. 15 

Smlouva s původci odpadu 
 

1) Původci, kteří produkují odpad podobný komunálnímu odpadu, mohou na základě smlouvy s obcí 

využít systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění využívání a odstraňování komunálních 

odpadů zavedeného obcí. Smlouva musí být písemná a musí obsahovat vždy výši sjednané ceny 

za tuto službu. 

 

Čl. 16 

Závěrečná ustanovení 
 

1) Nabytím účinnosti této vyhlášky se zrušuje Obecně závazná vyhláška obce č.18/2001, o systému 

shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a 

systému nakládání se stavebním odpadem ze dne 1. 1. 2002. 

 

2) Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ………………...………………. …………………………… 

 Zbyněk Vašík Bohumil Škarpich 

 Místostarosta starosta 

 

 

Vyvěšeno na úřední desce obecního úřadu dne: ………………. 

Sejmuto z úřední desky obecního úřadu dne: ………………. 

 

 
1) Vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 321/2014 Sb., o rozsahu a způsobu zajištění odděleného   

   soustřeďování složek komunálního odpadu – § 2 odst. 7 povinnost od 1. 1. 2020. 

2) Vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 93/2016 Sb. katalog odpadů 
3) Zákon č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník 
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Příloha č. 1 obecně závazné vyhlášky obce Rusava č. 1/2019 

Specifikace sběrných nádob: 

Název odpadu Barva nádoby - objem Poznámka 

Papír Modrá – 240 l plastová – označena nápisem 

Sklo bílé Zelená- bílé víko – 240 l plastová – označena nápisem 

Sklo barevné Zelená – 240 l plastová – označena nápisem 

Plasty Žlutá -  240 l. 1100 l plastová – označena nápisem 

Nápojové kartony Černá – oranžové víko – 

240 l, 1100L 

plastová – označena nápisem 

Směsný odpad Černá - 120 l, 240 l, 1100 l 

stříbrná, 

plastová – označena nápisem 

plechová pozinkovaná 

Jedlé tuky a oleje Zelená – oranžové víko plastová – označena nápisem 

Kovy  plechový kontejner – označený nápisem 

Nebezpečný odpad  plechový kontejner uzamykatelný – 

označený nápisem 

Elektroodpad  
nepodléhající zpětnému 

odběru 

Červená plechový kontejner -  označený nápisem 

Textil  plechový kontejner - označený nápisem 

   

   

 

Příloha č. 2 obecně závazné vyhlášky obce Rusava č. 1/2019 

Seznam a lokalizace sběrných nádob na tříděný odpad v obci Rusava – stacionární 

stanoviště na tříděný odpad 
 

1) Hořansko točna č.p. 53 – směsný komunální odpad, 

2) Zastávka u Lomu – směsný komunální odpad, plasty, 

3) Základní škola – směsný komunální odpad, plasty, sklo bílé, sklo barevné, 

papír, nápojové kartony, 

4) Obecní úřad č.p. 248 – plasty, 

5) Sběrné místo – dvůr - směsný komunální odpad, plasty, sklo bílé, sklo barevné, 

nápojové kartony, papír, elektroodpad, kovy, textil, 

6) Obchod č.p.222 – směsný komunální odpad, plasty, sklo bílé a barevné, 

nápojové kartony, 

7) Zákopanica – u hřiště – směsný komunální odpad, plasty, sklo bílé, sklo barevné, 

papír, nápojové kartony, 

8) Parkoviště - Koupaliště Rusava – směsný komunální odpad, 

9) Kemp Rusava      – směsný komunální odpad, plasty, sklo bílé, sklo barevné, 

nápojové kartony, 

10) Ráztoka č.p. 83 - směsný komunální odpad, plasty, sklo bílé, sklo barevné, 

nápojové kartony, papír. 

 

Příloha č. 3 obecně závazné vyhlášky obce Rusava č. 1/2019 

Seznam a lokalizace sběrných nádob na jedlé tuky a oleje – stacionární stanoviště na 

tříděný odpad 

1) Sběrné místo - dvůr 


