
OBEC ČESKÉ MEZI ŘÍČÍ 
  

Obecně závazná vyhláška obce České Meziříčí 
č. 4/2007 

  
o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, 

třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a 
nakládání se stavebním odpadem na území obce         

České Meziříčí 
  

Zastupitelstvo obce České Meziříčí se na svém zasedání dne 28.11.2007 usnesením          
č. 1/4/07 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) zák. č. 128/2000 Sb. O 
obcích, ve znaní 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 České Meziříčí, včetně nakládání se stavebním odpadem. 

  
Čl. 2 

Třídění komunálního odpadu 
  

Při třídění komunálního odpadu se odděluje: 
-         sběrový papír – noviny, časopisy, propagační letáky, brožury, knihy bez desek, 
lepenka, školní sešity, obálky, balicí papír apod. 
-         sběrové sklo – bílé a barevné sklo – čisté, zbavené kovových nebo plastových 
součástí, střepy tabulového skla 
-         drobné železo a objemný kovový odpad – plechovky od nápojů a potravin, sudy 
bojlery, kamna, součásti strojů apod. 
-         ostatní objemný odpad – matrace, starý nábytek, koberce, linolea apod. 
-         plasty – folie, kelímky, PET lahve apod. 
-         nebezpečný odpad – odpady, které mají vlastnosti uvedené v Příloze č. 2 zákona 
o odpadech /např. výbušnost, hořlavost, oxidační schopnost, dráždivost, toxicitu, 
karcinogenitu, žíravost, infekčnost  apod. a v tabulce č. 1 a 2 Vyhlášky MŽP č. 
381/2001 Sb. – Katalog odpadů /plechovky se zbytky barev, nádobky se zbytky 
rozpouštědel, kyselin, zásad, fotochemikálií, pesticidů, cytostatika a nepoužité léky, 
zářivky, žárovky, baterie, akumulátory, elektronické a elektrické přístroje, 
televizory, obrazovky, chladničky, látky obsahující PCB, PCT apod. 
-         odpad ze zeleně – např. tráva, listí a větve stromů 



  
 Čl. 3 

Shromažďování tříděného odpadu 
  

Tříděný odpad je shromažďován do zvláštních sběrných nádob. 
Tyto jsou umístěny: na parkovišti před OÚ, u Zohornových, u kina, u konzumu, u 
čekárny v ul. Bož. Němcové, v prodloužené ulici Nerudově, u prodejny ve Skršicích. 
Zvláštní sběrné nádoby jsou barevně odlišeny a označeny příslušnými nápisy. 
  

Čl. 4 
Sběr a svoz nebezpečných složek komunálního odpadu 

  
Sběr a svoz nebezpečných složek komunálních odpadů je zajišťován 4x ročně jejich 
odebíráním na předem vyhlášených přechodných stanovištích přímo do zvláštních 
nádob k tomuto sběru ur čených. Informace o místě a čase sběru jsou zveřejňovány 
rozhlasem, případně na úřední desce OÚ. 
  
  

Čl. 5 
Sběr a svoz objemného odpadu 

  
Objemný odpad je takový odpad, který vzhledem ke svým rozměrům nemůže být 
umístěn do sběrných nádob /např. koberce, nábytek, matrace apod./ 
Sběr a svoz objemného odpadu je zajišťován 2x ročně jeho odebíráním na předem 
vyhlášených přechodných stanovištích přímo do zvláštních sběrných nádob k tomuto 
účelu určených. Informace o sběru jsou zveřejňovány rozhlasem, příp. na úřední desce 
OÚ. 
  

Čl. 6 
Shromažďování směsného odpadu 

  
Směsný odpad se shromažďuje do sběrných nádob – 110 litrové vlastní sběrné nádoby 
/popelnice/ a 1 100 litrové sběrné nádoby zabezpečené proti vnikání srážkové vody a 
proti úniku odpadů, slouží k odkládání směsného odpadu /kontejnery/. 
Dále odpadkové koše, které jsou umístěny na veřejných prostranstvích obce, sloužící pro 
odkládání drobného směsného odpadu. 
Stanoviště sběrných nádob je místo, kde jsou sběrné nádoby trvale nebo přechodně 
umístěny za účelem odstranění směsného odpadu oprávněnou osobou. Stanoviště 
sběrných nádob jsou individuální nebo společná pro více uživatelů. 
  
  

Čl. 7 
Nakládání se stavebním odpadem 

  
Stavební odpad je stavební a demoliční odpad. Stavební odpad není odpadem 
komunálním. 
Stavební odpad lze použít, předat či zlikvidovat zákonem stanoveným způsobem. 



Stavební odpad vzniklý při stavební činnosti bude odkládán do objemných kontejnerů 
oprávněné osoby a odvezen na náklady fyzické osoby /občana/ nebo právnické osoby na 
řízenou skládku. 
Tímto se nevylučuje možnost zajistit si odvoz tohoto odpadu a uložení na řízené skládky 
vlastními prostředky, popř. jiným způsobem. 
  
  

Čl. 8 
Závěrečná ustanovení 

  
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1.1.2008 
  
  
  
  
……………………………….                                                 ………………………………… 
     Mgr. Irena Vilikovská                                                                     Josef Panenka 
           místostarosta                                                                                    starosta 

  
  
  
  

Vyvěšeno na úřední desce dne:  29.11.2007 
  
 
Sejmuto z úřední desky dne:  
 


