
OBECNÍ ÚŘAD ZAHOŘANY 
ZAHOŘANY 58, 252 10 Mníšek pod Brdy, tel.: 318 581 231 

 

 
Obecně závazná vyhláška obce Zahořany 

č. 1/2006 
 

kterou  se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška obce Zahořany č. 1/2004 o 
stanovení systému shromažďování /sběru/ přepravy/ třídění/využívání a odstra-
ňování komunálních odpadů vznikajících na území obce/ včetně systému naklá-
dání se stavebním odpadem 
 
 
Zastupitelstvo obce Zahořany se na svém zasedání dne 15.12. 2006, usnesením č. 2 roz-
hodlo v souvislosti se změnou systému nakládání s komunálním odpadem na území obce 
a se změnou v osobě provozovatele tohoto systému vydat v souladu s ust. zákona 
č.185/2001 Sb., O odpadech a o změně některých dalších zákonů ve znění pozdějších 
předpisů, ve znění § 10, písmu d) a § 84, odst. 2), písm. i),  zákona č. 128/2000 Sb., O ob-
cích, ve znění pozdějších změn a doplňků a zákona č.565/1990 Sb., O místních poplat-
cích, ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku: 
 
 

Článek I. 
Předmět vyhlášky 

 
Předmětem této obecně závazné vyhlášky  jsou následující změny a doplňky vyhlášky č. 
1/2004: 
 

1. Čl. 1, odst. 5 se ruší a nahrazuje se nově takto: 
    5) Pověřenou a oprávněnou osobou v rozsahu této vyhlášky  je do doby případné změny  

akciová společnost Komwag, podnik čistoty a údržby města a.s. se sídlem Perucká 
10/2542 , 120 00 Praha 2 – Vinohrady, IČ: 61057606, zapsaná v obchodním rejstříku 
Městského soudu v Praze (dále jen „oprávněná osoba“) 

 
2. Původní text Čl. 2, písm. i) vyhlášky se ruší   
 

3. Původní text Čl. 5 vyhlášky se ruší a nahrazuje se nově takto: 
 
 

 
 
 
 
 



Článek  5. 
Systém shromažďování, třídění a svozu komunálního odpadu 

 
1.    Pro nakládání s komunálním odpadem ( t. j. ke shromažďování a třídění ) využívají osoby 
uvedené v článku I., odst. 2 následující sběrné nádoby a zařízení: 
      a)    sběrné nádoby ( popelnice 110 l a 1 100 l ), které slouží k odkládání zbytkového 
odpadu po   vytřídění, tj. smetí, studeného popela, sazí, kuchyňských odpadů následně 
nevyužitelných obalů apod.  
         Odvoz odpadů ze sběrných nádob se uskuteční dle harmonogramu sestaveného 
oprávněnou osobou. 
      b)    kontejnery (1100 l) na tříděný odpad pro sklo, papír a plasty jsou umístěny na 
vybraných stanovištích v obci a specifikovány v harmonogramu sestaveném oprávněnou 
osobou.  
         V okolí kontejnerů je nutno udržovat pořádek a čistotu. V případě, že kontejnery jsou 
naplněny, nelze odpad odkládat mimo kontejnery a tak znečišťovat jejich okolí. 
         Odvoz vytříděného odpadu z kontejnerů na papír a sklo, bude probíhat dle 
harmonogramu sestaveného oprávněnou osobou       
c)    sběrné nádoby objemu 1 100 l budou využívány pro sběr komunálního odpadu, který 
vzniká v těch místech obce, ke kterým svozová technika nemá přístup a dále pro odkládání 
komunálního odpadu z užívání staveb pro individuální rekreaci. 
        Jejich stanoviště jsou specifikována v harmonogramu sestaveném oprávněnou osobou 
        Odvoz  odpadu z těchto stanovišť proběhne dle harmonogramu sestaveného oprávněnou 
osobou. 
    d)      odpadkové  koše rozmístěné na veřejných plochách obce jsou jejím majetkem, která 
rozhoduje o jejich počtu a umístění.  
    e)      velkoobjemové kontejnery přistavené oprávněnou osobou 1 x ročně na třech 
stanovištích obce pro sběr objemného komunálního odpadu  
         Den, sběrné stanoviště a dobu příjezdu sběrných vozů s kontejnery vyhlašuje s týdenním 
předstihem obecní úřad     
h)      mobilní sběr nebezpečných složek doplňuje služby při sběru vytříděných nebezpečných 
složek a je prováděn v rámci tzv. sběrových dnů (min 2 x ročně), kdy je možno na určená 
místa a v určitý čas donést tyto odpady. Den, sběrné stanoviště a dobu příjezdu sběrných vozů 
na jednotlivá stanoviště vyhlašuje s týdenním předstihem obecní úřad.  
    i)      mobilní  sběr dalších vytříděných odpadů ( např. odpadní  železo, vyřazené pračky, 
sporáky apod. ) bude vyhlašován podle potřeby obecním úřadem, který určí den, dobu a 
sběrné místo v obci. 
       2)  Komunální odpad se třídí na následující využitelné složky: 
            a)   papír a lepenka (občané jsou povinni tento druh odpadu třídit a shromažďovat v 

domácnostech a následně jej odkládat do sběrných nádob modré barvy umístěných 
na sběrných místech v obci) 

            b)  sklo (občané jsou povinni tento druh odpadu třídit a shromažďovat v domácnostech 
a následně jej odkládat do sběrných nádob bílé a zelené barvy  umístěných na 
sběrných místech v obci).            

 c)   plastové  a kompozitní obaly  /drobné  plastové předměty  a ostatní plasty, PET 
láhve od nápojů, dále i tzv. "tetrapacky"  (občané jsou povinni tento druh odpadu 



třídit a shromažďovat  v domácnostech a následně  jej  odkládat do  sběrných ná-
dob žluté barvy  umístěných na sběrných místech v obci. Občané jsou povinni 
vkládat prázdné obaly do kontejnerů upravené /zmáčknuté, stočené/ tak, aby  byl  
co nejoptimálněji zaplněn užitný objem sběrné nádoby. ) 

             d)  kovové odpady (občané jsou povinni tento druh odpadu třídit a  předávat k další-
mu využití v rámci svozu dle odst.1 písm i), nebo využít dalších možností jeho 
předání jiným oprávněným osobám) 

             e)  objemný odpad (občané jsou povinni shromaž’dovat jej v domácnostech a dopravit 
jej k odvozu dle odst.1 písm e) po dohodě se zástupcem oprávněné osoby, je mož-
né zajistit i jiný způsob předání tohoto odpadu) 

             f)  nebezpečné složky komunálního odpadu (tyto složky  komunálního odpadu jsou 
občané povinni třídit a odevzdat na určených stanovištích do mobilního sběrného 
prostředku oprávněné osoby  provádějící sběr a svoz nebezpečných složek komu-
nálního odpadu dle stanoveného harmonogramu) 

             g)  odpad z údržby zeleně (občané mohou tento odpad využít ke kompostování pro 
zahrádkářské účely) 

     3)   Aktuální dokumenty  týkající se třídění a svozu komunálních odpadů jsou uloženy  k 
nahlédnutí občanům na Obecním úřadě v Zahořanech. 

 

 
 
4.  Celý odstavec na konci Čl. 6 odst.2 vyhlášky počínaje textem: „Do sběrných ………“se 
ruší   
 

5. Původní text Čl. 8 se ruší a nahrazuje se novým textem: 

 
Článek  8. 

Úhrada  za  provoz  systému  shromažďování,  sběru, přepravy, třídění, využívání a 
odstraňování  komunálních  odpadů 
 
      Úhrada za provoz "Systému" se řídí obecně závaznou vyhláškou obce Zahořany č.2/2006 

o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání 
a odstraňování komunálního odpadu obce. 

 
      Původci, produkující odpad podobný komunálnímu odpadu z činnosti právnických osob a 

fyzických osob oprávněných k podnikání, zapojení na základě písemné smlouvy s obcí 
Zahořany  do "Systému",  platí výši sjednané ceny  za tuto službu  ujednanou  ve smlouvě 
podle § 17 zákona o odpadech. V případě, že nevyužijí této možnosti, mohou uzavřít 
smlouvu o likvidaci svých odpadů přímo s oprávněnou osobou. 

 

6.  Ruší se platnost následujících dokumentů: 
      Dokument č. 4 :         Rozpis svozu komunálního odpadu  
      Dokument  č.  5 :     Tabulka s uvedením výše úhrady  za  jednotlivé druhy svozu zbytko-  

vého komunálního odpadu 
 

7. Ostatní ustanovení obecně závazné vyhlášky č. 1/2004 se nemění. 
 



 
Článek II. 
Účinnost 

 
Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem 1.1.2007.  
 
 
 
………………………………     …………………………… 
             místostarosta               starosta 
 
 
 
Vyvěšeno dne : ………………………. 
 
 
Sejmuto dne:     ……………………….     


