
Obecně závazná vyhláška obce Šitbořice č. 2/2015  

o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, 

třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. 

 

Zastupitelstvo obce Šitbořice se na svém zasedání dne 14.12.2015 usnesením č. 9 usneslo 

vydat na základě §17 odst. 2 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších 

předpisů, a v souladu s § 84 odst. 2 písmeno h)  zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 

zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku. 

 

Článek 1 

Předmět a působnost vyhlášky 

1. Tato obecně závazná vyhláška zavádí systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, 

využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území obce Šitbořice 

(dále jen “systém”), systém nakládání se stavebním odpadem na území obce Šitbořice 

(dále jen “obec”). 

2. Účastníky systému jsou fyzické osoby pobývající na území obce. 

3. Původci, kteří produkují odpad podobný komunálnímu odpadu, mohou na základě 

písemné smlouvy s obcí využít systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, 

využívání a odstraňování komunálních odpadů zavedeného obcí. 

 

Článek 2 

Základní pojmy 
 

Pro účely této vyhlášky: 

 

a) komunální odpad
1
 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, 

 

b) objemný odpad je složka komunálního odpadu, která vzhledem ke svým rozměrům 

nemůže být odkládána do sběrných nádob na směsný odpad, s výjimkou odpadu dle 

písmene d). 

 

c) směsný odpad je složka komunálního odpadu, která zůstává po vytřídění složek 

odpadu dle článku 3, 

 

d) stavební odpad je odpad vzniklý při stavební činnosti fyzických osob, právnických 

osob a fyzických osob oprávněných k podnikání, 

 

                                                           
1
 § 4 písm. b) zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 

188/2004 Sb. 



e) biologicky rozložitelný odpad (dále jen “bioodpad”) je složka komunálního odpadu, 

která je schopna biologického rozkladu aerobním nebo anaerobním způsobem, 

 

f) odpad z údržby zeleně je odpad převážně biologického původu z údržby sadů, 

parků a lesoparků, ze hřbitovů, sídlištní a uliční zeleně, travnatých hřišť ve vlastnictví 

nebo ve správě obce a ze zahrad ve vlastnictví fyzických osob, 

 

g) nebezpečný odpad
2
 je odpad vykazující jednu nebo více nebezpečných vlastností 

uvedených v příloze přímo použitelného předpisu Evropské unie o nebezpečných 

vlastnostech odpadů, 

 

h) svoz nebezpečného odpadu je svoz zajištěný v pravidelných intervalech na 

určených místech osádkou speciálního vozidla
3
 svozové společnosti, 

 

i) shromažďovací místo nebezpečných odpadů
4 

je místo zajištěné obcí pro odkládání 

nebezpečného odpadu, 

 

j) sběrný dvůr obce je zařízení, ve kterém mohou fyzické osoby odkládat vytříděné 

složky komunálního odpadu a stavební odpad pod dozorem obsluhy; sběrný dvůr 

slouží také jako shromažďovací místo nebezpečných odpadů. 

 

k) sběrná nádoba je typizovaná nádoba určená k odložení komunálního odpadu (tzv. 

popelnice, kontejner, nebo velkoobjemový kontejner) nebo zvláštní sběrná nádoba 

pro odděleně vytříděné složky komunálního odpadu. Ve sběrné nádobě je komunální 

odpad přechodně shromažďován do doby svozu, 
 

l) sběrné místo je místo, kde jsou sběrné nádoby trvale nebo přechodně umístěny, 

 

m) okolí sběrných nádob je prostor vymezený vzdáleností 1,5 m (všemi směry) od 

sběrných nádob, 

 

n) svozová společnost je oprávněná osoba
5
, se kterou uzavřela obec smlouvu na 

zajištění systému nebo její subdodavatel, 

 

o) objekt je bytový a rodinný dům nebo stavba, ve které je alespoň jeden byt, nebo 

stavba pro individuální rekreaci, 

 

p) program zodpovědného nakládání s odpady (dále jen “PZNsO“) je systém 

nakládání s odpady založený na adresném odkládání odpadů, 

 

q) adresné odkládání odpadů je odkládání odpadů do čipem popř. čárovým kódem 

označených nádob nebo pytlů přiřazených ke konkrétnímu stanovišti, 

 

                                                           
2
 § 4 písm. a) zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů. 

3
 např. Evropská dohoda o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí - ADR (Ženeva 1957), vyhlášená ve 

Sbírce zákonů pod č. 64/1987 Sb. 
4
 § 39 odst. 6 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 

320/2002 Sb. a zákona č. 188/2004 Sb.  
5
 § 4 odst. 1 písm.. y) zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů. 



r) stanoviště je skupina účastníků systému (jeden a více účastníků), kteří odkládají 

odpady do společných nádob a pytlů. Nádoby a pytle jsou na základě identifikačního 

čísla nádoby popř. pytle přiřazeny k daným účastníkům systému. Stanoviště je 

zejména rodina popř. bytový dům, 

 

s) odpadový účet je vytvořen správcem (administrátorem) každému stanovišti.  

Účet definuje stanoviště a jeho odpadové toky, 

 

t) identifikační číslo nádoby (dále jen “ID nádoby“ či „Barcode“) je číselný kód (např. 

00001254) uvedený na čárovém kódu popř. čipu připevněném na sběrné nádobě, 

 

u) identifikační číslo pytle (dále jen „ID pytle“) je číselný kód uvedený na čárovém 

kódu nalepeném na pytli ve většině případů shodný s číslem popisným daného 

stanoviště. V případě bytových domů je na konci číselného kódu přidáno písmeno pro 

rozlišení jednotlivých stanovišť (např. 316a), 

 

v) identifikační číslo stanoviště (dále jen “ID stanoviště“) je číselný kód, který je 

danému stanovišti přiřazen svozovou společností popř. obcí, 

 

w) kontaktní osoba stanoviště je zástupce stanoviště, který za své stanoviště jedná 

s obecním úřadem ve věcech odpadového hospodářství. Vyplňuje a odesílá odpadový 

dotazník a inventuru stanoviště a přebírá získané odměny, 

 

x) odpadový dotazník je formulář, do kterého kontaktní osoba uvede, jak dané 

stanoviště nakládá s jednotlivými druhy odpadů. Vzor odpadového dotazníku tvoří 

přílohu č. 2 této vyhlášky, 

 

y) inventura stanoviště je formulář, do kterého kontaktní osoba uvede účastníky 

systému a sběrné nádoby tvořící dané stanoviště. Vzor inventury stanoviště tvoří 

přílohu č. 3 této vyhlášky, 

 

z) vybrané odpady jsou odpady, které je možné zvážit a přiřadit k danému stanovišti. 

Jedná se o druhy odpadů jako je plast, papír, nápojový karton, plechovky, drobné 

elektrozařízení a jedlý olej a tuk. Návod jak třídit vybrané odpady tvoří přílohu č. 8 

této vyhlášky, 

 

aa) odměna za vytříděný odpad je odměna udělována za odevzdané vybrané odpady, 

které splnili podmínky pro udělení odměny za vytříděný odpad. Podmínky pro 

udělení odměny za vytříděný odpad tvoří přílohu č. 5 této vyhlášky, 

 

bb) paušální odměna je odměna udělována za třídění odpadů, jejichž vážení není účelné 

nebo technicky možné. Jedná se o druhy odpadů jako je bioodpad, sklo a textil. 

 

cc) odměna za snižování produkce odpadů je odměna udělována za způsoby, kterými 

se snižuje produkce odpadů, např. ekologické nakupování a jiné způsoby. Seznam 

způsobů snižování produkce odpadů, které občané nejčastěji uvádějí, tvoří přílohu  

č. 4 této vyhlášky,  

 



dd) celkový objem obsloužených nádob a pytlů je součtem objemů vyprázdněných 

sběrných nádob na směsný odpad a objemů odevzdaných pytlů s plastem a s papírem
6
 

za daný PZNsO rok, 

 

ee) úroveň třídění je procentuální zastoupení objemu obsloužených pytlů s plastem a s 

papírem v celkovém objemu obsloužených nádob se směsným odpadem a pytlů s 

plastem a s papírem za daný PZNsO rok, 

 

ff) PZNsO rok je období, za které je prováděn výpočet odměn. 

 

 

Článek 3 

Třídění komunálního odpadu 
 

1. Komunální odpad (dále jen “odpad”) se třídí na následující složky: 

 

a) papír, 

b) sklo, 

c) plasty, 

d) kovy, 

e) objemný odpad, 

f) dřevo, 

g) bioodpad, 

h) textil, 

i) jedlý olej a tuk, 

j) odpad z údržby zeleně, 

k) směsný odpad, 

l) nebezpečný odpad. 

 

Článek 4 

Místa určená pro odkládání odpadu 

 
K odložení odpadů se určují sběrná místa

7
: 

a) sběrné nádoby zelené barvy pro barevné sklo a sběrné nádoby bílé barvy pro čiré sklo, 

rozmístěné po obci v souladu se zvláštními předpisy
8
, 

b) sběrný dvůr u čistírny odpadních vod pro papír, sklo, plasty, kovy, textil, objemný 

odpad, dřevo, jedlý olej a tuk, stavební odpad, nebezpečný odpad, 

c) kompost popř. hnojiště v objektu obývaném nebo jinak užívaném účastníkem systému 

pro bioodpad a odpad z údržby zeleně, 

d) místo před objektem obývaným nebo jinak užívaným účastníkem systému u veřejné 

komunikace v den pravidelného mobilního svozu pro směsný odpad ve sběrné nádobě 

                                                           
6
 Objem odevzdaného pytle je počítán jako 120 litrů a to i v případě, použije-li uživatel systému jiný pytel než 

dodaný obcí. 
7
 Kapacitu sběrných míst tj. množství nádob pro adresné odkládání odpadů stanovuje svozová společnost 

v součinnosti s obcí. 
8
 § 2, § 12 a § 25 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění zákona č. 102/2000 Sb. 



o maximálním objemu 240 litrů a pro plast, papír, plechovky v průhledném pytli a 

jedlý olej a tuk v dobře uzavřené plastové lahvi, 

e) předem vyhlášená přechodná stanoviště v termínech mobilního svozu pro nebezpečný 

odpad a pro textil (charita), 

f) Základní škola Šitbořice, okres Břeclav, příspěvková organizace pro papír v předem 

vyhlášených termínech, 

g) sběrné nádoby pro textil, rozmístěné po obci v souladu se zvláštními předpisy. 

 

 

Článek 5 

Pravidla pro shromažďování odpadu 

 
1. V rámci systému lze odkládat pouze odpad vzniklý v územním obvodu obce Šitbořice. 

2. Složky odpadu se odkládají odděleně na určených sběrných místech do sběrných 

nádob dle jejich označení druhem odpadu. 

3. Odpad se odkládá do sběrných nádob tak, aby při manipulaci s nimi nevypadával a 

nedocházelo ke znečišťování sběrných míst a okolí sběrných nádob. 

4. Odpad odložený do sběrných nádob nesmí být žádným způsobem hutněn (např. 

sešlapáváním) ani nesmí být zaléván vodou. 

5. V den svozu směsného odpadu vlastník nebo uživatel objektu přistaví sběrnou nádobu 

na místo přiléhající ke komunikaci. Prázdnou sběrnou nádobu je třeba odstranit 

z veřejného prostranství nejpozději do konce dne svozu. 

6. Je zakázáno: 

a) odkládat do sběrných nádob žhavý popel, tekutý odpad, stavební odpad nebo 

odpad, který sběrnou nádobu může poškodit, popřípadě znemožnit její 

vyprázdnění, 

b) odkládat do sběrné nádoby jiný druh či složku odpadu, než pro který je určena.  

 

 

Článek 6 

Oprávnění a povinnosti účastníků systému 

 
1. Účastníci systému jsou oprávněni: 

a) používat sběrné nádoby na odpad rozmístěné na území obce Šitbořice, 

b) používat sběrné nádoby nebo pytle na odděleně vytříděné druhy odpadu, 

c) odevzdávat určené složky odpadu při prováděném mobilním svozu, 

d) zapojit se do PZNsO. 

 

2. Účastníci systému jsou povinni: 

a) řídit se pravidly pro shromažďování odpadu, 

b) provádět třídění odpadu dle systému zavedeného obcí Šitbořice, 

c) vytříděné složky odpadu ukládat pouze do určených sběrných nádob, pytlů 

nebo na určená místa, 

d) sběrné nádoby a pytle nepřeplňovat nebo neukládat odpad volně vedle nich. 

 

 

 

 



Článek 7 

Program zodpovědného nakládání s odpady 

 
1. V rámci PZNsO jsou stanoveny tři druhy odměn: 

a) odměna za vytříděný odpad (zkráceně OzVO), 

b) paušální odměna (zkráceně PO), 

c) odměna za snižování produkce odpadů (zkráceně SPO). 

 

2. Odměna za vytříděný odpad je udělována za kilogram vybraných odpadů (papír, 

plast, nápojový karton, plechovky, drobné elektrozařízení a jedlý olej a tuk), které 

splnily podmínky pro udělení odměny za vytříděný odpad. Podmínky pro udělení 

odměny za vytříděný odpad tvoří přílohu č. 5 této vyhlášky. 

 

3. Výše odměn za vytříděné odpady se stanoví na konci jednotlivých čtvrtletí.  

 

4. Celková odměna za vytříděný odpad je rovným dílem rozpočítána mezi jednotlivé 

účastníky systému daného stanoviště. 

 

5. Celková roční odměna za vytříděný odpad může na jednoho účastníka systému 

daného stanoviště činit maximálně 45% ze stanoveného poplatku. 

 

6. Podmínkou pro udělení paušální odměny a odměny za snižování produkce odpadů 

danému stanovišti: 

a) je vyplněný a přes odpadový účet nebo na obecní úřad odeslaný odpadový 

dotazník, 

b) je potvrzená inventura stanoviště, 

c) je minimálně jedna sběrná nádoba na směsný odpad označená čipem nebo 

čárovým kódem, 

d) je minimálně jeden za rok hodnocený pytel s tříděným plastem nebo papírem. 

Stanovištím, která za rok nevyprázdní ani jednu sběrnou nádobu se směsným 

odpadem, se bude počítat průměrná produkce směsného odpadu v obci. 

 

7. Odpadový dotazník za dané stanoviště je pro dané čtvrtletí platný, je-li odeslán 

během první poloviny daného čtvrtletí - např. je-li odpadový dotazník odeslaný až v 

březnu (čili v druhé polovině 1. čtvrtletí), bude platný až pro druhé čtvrtletí. 

 

8. Inventura stanoviště:  

a) musí být potvrzena správnost a úplnost vyplněných údajů, 
b) musí obsahovat pravdivé identifikační údaje o všech sběrných nádobách, které 

jsou na daném stanovišti používány, a o všech účastnících systému daného 

stanoviště, 
c) musí být opakovaně potvrzena nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy došlo 

k jakékoli změně identifikačních údajů.  
 

9. O výši paušální odměny a odměny za snižování produkce odpadů rozhodují:  

a) roční celkový objem obsloužených nádob a pytlů přepočtený na jednoho 

účastníka systému užívajícího dané nádoby a pytle a úroveň třídění, 

b) níže uvedené individuální podmínky odměn, 



c) časové období plnění individuálních podmínek (např. jiná paušální odměna 

bude připsán stanovišti, které třídí např. bioodpad celý rok, a jiná paušální 

odměna bude připsána stanovišti, které třídí bioodpad např. jen půl roku), 

d) časové období platného odpadového dotazníku (jiná paušální odměna a jiná 

odměna za snižování produkce odpadů bude připsána stanovišti, které má 

platný odpadový dotazník celý rok, a jiná paušální odměna a jiná odměna za 

snižování produkce odpadů bude připsána stanovišti, které má platný 

odpadový dotazník např. jen půl roku). 

 

10. Paušální odměna je udělena do výše 60% za třídění bioodpadu, 25% za třídění skla a 

15% za třídění textilu z hodnoty maximální roční paušální odměny uvedené v tabulce 

s názvem Maximální roční paušální odměna, která tvoří přílohu č. 6 této vyhlášky. 

Zda je bioodpad, sklo a textil tříděn, se posuzuje na základě platného odpadového 

dotazníku a namátkových kontrol nádob se směsným odpadem. 

 

11. Odměna za snižování produkce odpadů je udělena do výše 20% za každý způsob 

snižování produkce odpadů uvedený v odpadovém dotazníku z hodnoty maximální 

roční odměny za snižování produkce odpadů uvedené v tabulce s názvem Maximální 

roční odměna za snižování produkce odpadů, která tvoří přílohu č. 7 této vyhlášky. 

Do odpadového dotazníku je možné uvést celkem pět způsobů snižování produkce 

odpadů (5 způsobů =100% odměna z maximální roční odměny za snižování produkce 

odpadů).  

 

12. Celková roční odměna tj. součet tří výše uvedených odměn získaná za daný PZNsO 

rok bude vyplácena formou odměny: 

a) účastníkům systému, kteří budou na následující rok platit místní poplatek za 

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

odstraňování komunálních odpadů, 

b) v maximální výši 70% ze stanoveného místního poplatku za provoz systému 

shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování 

komunálních odpadů. 

c) za celé stanoviště kontaktní osobě daného stanoviště, 

d) v minimální výši 20 Kč tj. součet vyplácených odměn daného stanoviště musí být 

vyšší jak 20 Kč. Celková vyplácená odměna se zaokrouhluje na desetikoruny. 
e) odměny budou občanům zasílány na účet, který sdělí pověřeným pracovnicím obce. 

Jen ti občané, kteří nemají účet, si mohou odměnu vyzvednout v hotovosti. 
 

13. Celková roční odměna tj. součet tří výše uvedených odměn získaná za daný PZNsO 

rok propadne ve prospěch obce, tj. nebude účastníkům systému vyplacena, jestliže 

kontaktní osoba daného stanoviště nahlásí špatné číslo účtu nebo si odměny 

nevyzvedne do 31. 3. následujícího roku. 
 

14. PZNsO rok je stanoven na období od 1. 1. daného roku do 31. 12. daného roku. 

 

15. První měsíc následujícího PZNsO roku tj. leden následujícího roku je stanoven jako 

měsíc reklamací. V tomto měsíci mohou občané podávat reklamace, např. mohou 

žádat o doplnění nenačtených obsloužených nádob či pytlů. Po uplynutí tohoto 

měsíce nebudou už reklamace přijímány, tzn. celkové roční odměny/úlevy na 

poplatku není možné jakkoli měnit či upravovat. 

 



16. Každý účastník systému má právo nahlížet na uživatelský odpadový účet svého 

stanoviště prostřednictvím webových stránek www.mojeodpadky.cz. 

 

 

Článek 8 

Nakládání se stavebním odpadem 

 
1. Stavební odpad musí být ukládán do kontejnerů na stavební odpad, zajištěného na 

náklady zhotovitele stavby, pokud není tento odpad přímo nakládán a vyvážen 

z místa vzniku k využití nebo k odstranění. Stavební odpad musí být po celou dobu 

přistavení kontejneru na stavební odpad zajištěn proti nežádoucímu znehodnocení 

nebo úniku. Zhotovitel stavby zajistí, aby ze stavebního odpadu byly vytříděny 

nebezpečné složky odpadu a využitelné složky odpadu.  

2. Fyzické osoby mohou předat stavební odpad v množství do 1 m
3
 měsíčně ve sběrném 

dvoře obce. Toto množství nelze kumulovat. 

 

 

Článek 9 

Právní postih 

 
Porušení povinností stanovených v této obecně závazné vyhlášce se postihuje podle obecně 

závazných právních předpisů. 

 

 

Článek 10 

Kontrolní činnost 

 
Kontrolu plnění povinností uložených touto vyhláškou jsou pověřeni pracovníci obce 

Šitbořice, členové Zastupitelstva obce Šitbořice nebo jiné osoby, které budou obcí pověřeny 

tuto kontrolní činnost vykonávat. 

 

 

Článek 11 

Závěrečná ustanovení 

 
1. Podmínky stanovené touto obecně závaznou vyhláškou pro nakládání s odpadem se 

vztahují i na odpad podobný komunálnímu odpadu. 

2. Zrušuje se Obecně závazná vyhláška obce Šitbořice č. 1/2013 o stanovení systému 

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

odpadů. 

3. Součástí této obecně závazné vyhlášky je Příloha č.1 Nebezpečný odpad, Příloha č.2 

Odpadový dotazník, Příloha č.3 Inventura stanoviště, Příloha č. 4 Způsoby snižování 

produkce odpadů, Příloha č.5 Podmínky pro udělení odměny za vytříděný odpad, 

Příloha č. 6 Maximální roční paušální odměna, Příloha č. 7 Maximální roční odměna 

za snižování produkce odpadů, Příloha č.8 Návod jak třídit vybrané odpady.  



4. Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyhlášení. 

 

 

V Šitbořicích dne 14.12.2015  

 

 

 

 

 

 

 

…………………………….     ..………………………… 

        Milan Němeček          Antonín Lengál    

          místostarosta                              starosta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vyvěšeno na úřední desce dne: 15.12.2015 

 

Sejmuto z úřední desky dne: 


