
OBEC VRANÉ NAD VLTAVOU 
 

Obecně závazná vyhláška obce Vrané nad Vltavou č. 1/2014 
o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání komunálních 

odpadů a nakládání se stavebním odpadem 
 

 
Zastupitelstvo obce Vrané nad Vltavou se na svém zasedání dne 17. 12. 2014, usnesením č. 6 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 Vrané nad 
Vltavou, včetně nakládání se stavebním odpadem1). 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1) Vyhláška č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států 
pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů 
(Katalog odpadů) 

 
 

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) biologické odpady, 
c) kovy, 
d) objemný odpad, 
e) nebezpečné složky komunálního odpadu, 
f) 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) Jednotlivé složky využitelného odpadu (papír, sklo, plast, včetně PET lahví) jsou shromažďovány do 

zvláštních sběrných nádob – kontejnerů o objemu 1 100 litrů. 
 

(3) Zvláštní sběrné nádoby jsou barevně odlišeny a označeny příslušnými nápisy: 
a) papír - barva modrá, 
b) sklo - barva zelená, 
c) nápojové kartony, plasty, PET lahve - barva žlutá. 

(4) Zvláštní sběrné nádoby na využitelný odpad jsou umístěny na obcí určených stanovištích dle přílohy 
č. 1. 
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(5) Sběr odpadních kovů je zajišťován na sběrném dvoře obce Vrané nad Vltavou, do 

speciálně určených nádob. 
(6) Informace o otevírací době sběrného dvora jsou zveřejněny na webových stránkách obce. 

 
Čl. 4 

Sběr nebezpečných složek komunálního odpadu 
 

(1) Sběr nebezpečných složek komunálního odpadu2) je zajišťován na sběrném dvoře obce Vrané nad 
Vltavou, do speciálně určených nádob. 

(2) Informace o otevírací době sběrného dvora jsou zveřejněny na webových stránkách obce. 
 

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 apod.). 
(2) Sběr objemného odpadu je zajišťován na sběrném dvoře do velkoobjemových kontejnerů. 
(3) Informace o otevírací době sběrného dvora jsou zveřejněny na webových stránkách obce. 

 
Čl. 6 

Shromažďování a sběr směsného komunálního odpadu 
 

(1) Směsný komunální odpad se shromažďuje do sběrných nádob. Pro účely této vyhlášky sběrnými 
nádobami jsou: 

a) typizované sběrné nádoby – plastové nebo kovové nádoby o objemu 70/80 litrů, 110/120 
litrů, 240 litrů nebo kontejnery o objemu 1 100 litrů, 

b) odpadkové koše – slouží pro odkládání drobného směsného komunálního odpadu, 
c) plastové pytle s logem provozovatele systému sběru a přepravy odpadu – pouze pro 

poplatníky, kteří zaplatili řádný roční poplatek a nemohou využívat sběrné nádoby či pro 
jednorázový odvoz nad rámec běžného uhrazeného svozu. 

Všechny sběrné nádoby musí být označeny nálepkou provozovatele systému sběru a přepravy 
odpadu, dále pak nálepkou označující rok platnosti a četnost vývozu.  

(2) Dostatečný objem typizované sběrné nádoby na směsný komunální odpad je takový vnitřní objem 
sběrné nádoby nebo součet vnitřních objemů sběrných nádob, který při dané četnosti svozu a při 
daném počtu osob užívajících nemovitost, kde vzniká komunální odpad, umožňuje uložit veškerý 
směsný komunální odpad do sběrné nádoby tak, aby ji bylo možno řádně uzavřít a odpad z ní při 
manipulaci nevypadával.  

(3) Svoz a následné odstraňování směsného komunálního odpadu zajišťuje oprávněná osoba na základě 
smluvního vztahu s obcí Vrané nad Vltavou. Svoz směsného komunálního odpadu odloženého do 
sběrných nádob nebo pytlů bude prováděn s frekvencí 1x týdně nebo 1x za 14 dnů, a to podle 
harmonogramu stanoveného obcí, po dohodě se svozovou firmou. 

(4) V lokalitách, kde nemůže být kvůli nedostatečným parametrům obslužných komunikací prováděn 
svoz směsného komunálního odpadu svozovým vozem, se směsný komunální odpad odkládá do 
společných typizovaných sběrných nádob černé barvy o objemu 1 100 litrů umístěných na 
stanovištích uvedených v příloze č. 2 této vyhlášky nebo do plastových pytlů s logem provozovatele, 
které budou vyváženy dle časového harmonogramu. Lokality stanovené pro pytlový sběr je uvedena 
v příloze č. 3 této vyhlášky. 

 
 

Čl. 7 
Nakládání s biologickým odpadem ze zahrad fyzických osob 
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(1) Biologický odpad ze zahrad fyzických osob se přednostně kompostuje na vlastním pozemku. 
(2) Sběr biologických odpadů je zajišťován na sběrném dvoře obce Vrané nad Vltavou, do speciálně 

určených nádob. 
(3) Informace o otevírací době sběrného dvora jsou zveřejněny na webových stránkách obce. 

 
 

 
Čl. 8 

Povinnosti fyzických osob 
 

(1) Fyzická osoba je podle zvláštního právního předpisu2) a dle této vyhlášky povinna: 
a) předcházet vzniku odpadů a omezovat jejich množství, 
b) odkládat komunální odpad na místech k tomu určených, 
c) ode dne účinnosti této vyhlášky komunální odpad odděleně shromažďovat, třídit a předávat 

k využití a odstraňování podle systému stanoveného obcí Vrané nad Vltavou. 
(2) Fyzické osoby si zajistí: 

a) zajistit pro směsný komunální odpad vznikající z jejich činnosti odpovídající sběrnou nádobu 
s dostatečným objemem (čl. 6 odst. 2), 

b) umožnit provedení svozu odpadu ze sběrných nádob ve dnech a v časech svozu. 
(3) Do sběrných nádob na směsný komunální odpad je zakázáno ukládat: 

a) nebezpečný odpad, 
b) stavební odpad, 
c) objemný odpad,  
d) horký popel, 
e) tekutiny a tekuté odpady, 
f) bioodpad. 

(4) Odpad ve sběrných nádobách je zakázáno udupávat, zhutňovat. 
(5) Zakazuje se ukládat do odpadkových košů rozmístěných na veřejných prostranstvích komunální 

odpad vznikající v domácnostech. 
 

2) zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů 
 

 
Čl. 9 

     Účinnost 
 

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti z důvodu naléhavého obecního zájmu dnem 1. 1. 2015. 
 
Zrušují se obecně závazné vyhlášky obce Vrané nad Vltavou:  
 

- 4/2011 ze dne 21. 12. 2011  
 
 
 
       …....................................                                                                 ........................................... 
                Petr Janeček                                                                             Mgr. Dana Ullwerová 
                místostarosta                                                                                       starostka 
 
 


