
Obecně závazná vyhláška obce Pačejov 

č. 1/2010

o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a 
odstraňování komunálních  odpadů a nakládání se stavebním odpadem na 

území obce Pačejov

Zastupitelstvo obce Pačejov schválilo na svém zasedání dne  15. 4. 2010 na základě ustanovení § 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 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 
Pačejov, včetně nakládání se stavebním odpadem.

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) objemný odpad
c) nebezpečné složky komunálního odpadu
d) 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. Zvláštní sběrné nádoby jsou umístěny:

- v Pačejově-nádraží, u křižovatky a u bytovek u Majera
- v Pačejově-vsi u Základní školy
- ve Strážovicích na návsi
- ve Velešicích v Sadu míru
- v Týřovicích na návsi

3. Zvláštní sběrné nádoby jsou barevně odlišeny a označeny příslušnými nápisy.



Čl. 4
Sběr a svoz nebezpečných složek komunálního odpadu

Sběr  a  svoz  nebezpečných složek komunálního odpadu je  zajišťován  minimálně  dvakrát  ročně 
jejich odebíráním na předem vyhlášených přechodných stanovištích přímo do zvláštních sběrných 
nádob k tomu určených. Informace o sběru jsou zveřejňovány na úřední desce obecního úřadu, na 
elektronické úřední desce (www.pacejov.obec.cz), na informačních deskách v obcích. 

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, nábytek apod.

2.  Sběr  a  svoz objemného odpadu je  zajišťován  minimálně dvakrát  ročně jejich  odebíráním na 
předem  vyhlášených  přechodných  stanovištích  přímo  do  zvláštních  sběrných  nádob  k  tomu 
určených. Informace o sběru jsou zveřejňovány na úřední desce obecního úřadu, na elektronické 
úřední desce (www.pacejov.obec.cz), na informačních deskách v obcích. 

             
Čl.6

Shromažďován směsného odpadu

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

a) poplenice a pevné igelitové pytle
b) kontejnery – u bytovek u Majera, jsou určeny pro komunální odpad obyvatel bytovek 
c) kontejnery – u hřbitova, jsou určeny pro odpad ze hřbitova

2. Stanoviště sběrných nádob je místo, kde jsou sběrné nádoby trvale nebo přechodně umístěny za 
účelem odstranění  směsného komunálního odpadu.  Stanoviště  sběrných nádob jsou individuální 
(před  rodinným  nebo  bytovým  domem).  Občané  z  odlehlých  nemovitostí  jsou  povinni  odpad 
dopravit v den svozu k nejbližšímu přístupnému místu pro firmu svážející odpad.

          
Čl. 7

Nakládání se stavebním odpadem

1. Stavební odpad je stavební a demoliční odpad. Stavební odpad není odpadem komunálním.

2. Stavební odpad lze použít, předat či zlikvidovat zákonem stanoveným způsobem.

http://www.pacejov.obec.cz/
http://www.pacejov.obec.cz/


Čl.8
Poplatek za komunální odpad

1. Poplatek za provoz systému shromažďován, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování 
komunálních odpadů je stanoven v souladu se zákonem č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve 
znění pozdějších předpisů.

2. Okruh poplatníků a podrobnosti vybírání poplatku (sazba, splatnost, aj.) jsou upraveny v obecně 
závazné vyhlášce o místních poplatcích.

Čl.9
Kontrolní činnost 

1. Kontrolní činnost při nakládání s komunálním odpadem a dodržováním této vyhlášky na území 
obce Pačejov provádí Obecní úřad Pačejov.

2.  Porušení  povinností  stanovených  touto  obecně  závaznou  vyhláškou  bude  postihováno  dle 
platných právních předpisů.

Čl.11
Zrušovací  ustanovení 

Dnem účinnosti této vyhlášky  se ruší Obecně závazná vyhláška Obce Pačejov 1/2009  o systému 
sběru,  shromažďování,  přepravy,  třídění,  využívání  a  odstraňování  komunálních  odpadů 
vznikajících na jejím katastrálním území, včetně systému nakládání se stavebním odpadem.

Účinnost

Tato vyhláška nabývá platnosti a účinnosti dne 15. 4. 2010 z důvodu naléhavého obecního zájmu ( § 
12 odst. c) zákona č. 128/2000 Sb., v platném znění)

Ing. Jana Cihlářová   Ing. Vladimír Smolík
místostarostka starosta

Schváleno dne: 
Vyhlášeno dne: 
Sejmuto dne:      
Účinnost dne:   


