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OBEC MOKRÝ LOM 
 

Obecně závazná vyhláška č. 1/2020 
o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstra-

ňování komunálních odpadů a systému nakládání se stavebním odpadem na území 
obce Mokrý Lom  

 
Zastupitelstvo obce Mokrý Lom vydává usnesením č. 2020-9/3 ze dne 18. 2. 2020 v souladu s ustanovením                 
§ 10 písm. d) a ust. § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů, a v souladu s ust. § 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), tuto obecně závaznou 
vyhlášku (dále jen „vyhláška“): 
 

ČÁST PRVNÍ 
OBECNÁ USTANOVENÍ 

Čl. 1 
Úvodní ustanovení 

Vyhláška stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních 
odpadů a systém nakládání se stavebním odpadem (dále jen „systém“) vznikajícím na území obce Mokrý 
Lom (dále jen „obec“). 

Čl. 2 
Základní pojmy 

Pro účely této vyhlášky jsou užívány pojmy: 

1. Komunální odpad 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. 

2. Objekt je bytový nebo rodinný dům nebo stavba, ve které je alespoň jeden byt, nebo stavba pro 
individuální rekreaci.  

3. Směsný komunální odpad je složka komunálního odpadu, která zůstává po vytřídění využitelných složek 
komunálního odpadu (papír, sklo, plasty a nápojové kartony, kovy, textil, obuv, použité kuchyňské oleje 
a tuky), biologického odpadu rostlinného původu, objemného a nebezpečného odpadu. Směsným odpa-
dem je i odpad odložený do odpadkových košů umístěných na veřejných prostranstvích. 

4. Objemný odpad je složka komunálního odpadu, která pro velké rozměry nemůže být odkládána do sběr-
ných nádob na směsný odpad. 

5. Nebezpečný odpad je odpad vykazující jednu nebo více nebezpečných vlastností uvedených v příloze 
přímo použitelného předpisu Evropské unie o nebezpečných vlastnostech odpadů. 

6. Sběrná nádoba je typizovaná nádoba určená k odložení složek odpadu (popelnice nebo kontejner) 
s vnitřním obsahem od 0,07 m³. Ve sběrné nádobě jsou složky odpadu přechodně shromážděny do doby 
svozu. Sběrnou nádobou je rovněž velkoobjemový kontejner v majetku obce nebo svozové firmy a také 
odpadkový koš v majetku obce nebo svozové firmy umístěný na veřejném prostranství. 

7. Sběrný dvůr – zařízení, ve kterém mohou fyzické osoby odkládat vytříděné složky komunálního odpadu, 
včetně nebezpečného odpadu, a další odpady dle provozního řádu. 

8. Mobilní sběr odpadů – sběr určených složek komunálního odpadu zajištěný na určených místech 
osádkou speciálního vozidla svozové společnosti. 

9. Stavební odpad je odpad vznikající při stavební činnosti a je v Katalogu odpadů takto označen (např. 
beton, cihly, tašky, keramika, plasty, dřevo, vytěžená zemina, demoliční odpad aj.). 
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10. Biologický odpad rostlinného původu je tvořen zejména potravinovými zbytky rostlinného původu, 
drobným odpadem z ovoce a zeleniny, zbytky rostlin pěstovaných v bytě či na zahrádkách, drobně 
posekanou trávou, ořezanými větvemi po prořezávce keřů či stromků, shrabaným listím, podestýlkou 
z drobných zájmových chovů domácích zvířat, méně kvalitní zeminou apod.  

   

ČÁST DRUHÁ 

KOMUNÁLNÍ ODPAD 

Čl. 3 
Třídění odpadu 

Komunální odpad (dále jen „odpad“) se třídí na jednotlivé složky: 

a) využitelné složky (papír, sklo, plasty a nápojové kartony, kovy, textil, obuv, použité kuchyňské oleje 
a tuky), 

b) biologické odpady rostlinného původu, 

c) objemný odpad,  

d) nebezpečné odpady (prošlá a nepoužitá léčiva, kyseliny, rozpouštědla, zbytky lepidel, barev a jejich obaly 
apod.), 

e) směsný komunální odpad, tzv. zbytkový (např. smetí, popel, saze, kuchyňské odpady). 

 

Čl. 4 

Místa určená pro odkládání odpadu 

1. Využitelné složky komunálního odpadu se odděleně ukládají do sběrných nádob, které jsou k tomuto 
účelu určeny:    

a) nádoby na papír označené modrou barvou s nápisem PAPÍR, 

b) nádoby na sklo označené zelenou barvou s nápisem SKLO, 

c) nádoby na plast (včetně nápojových kartonů) označené žlutou barvou s nápisem PLASTY. 

2. Kovy a další využitelné složky odpadu lze odkládat ve sběrném dvoře. 

3. Objemný a nebezpečný odpad se odkládá do sběrného dvora. 

4. Biologické odpady rostlinného původu: 

a) odpad z domácností se ukládá do kompostérů. Občané mohou využít bioodpad pro svou vlastní potřebu 
na zahradách. 

b) místem pro odkládání kompostovatelného biologického odpadu ze zahrad je komunitní kompostárna 
umístěna na pozemku p. č. 2890/5, k. ú. Mokrý Lom. Bioodpad je možné v komunitní kompostárně 
umisťovat pouze po domluvě s určeným zástupcem obce. Bioodpad je možné odevzdat celoročně. 

5. Směsný komunální odpad se shromažďuje do sběrných nádob (popelnice). Majitelé nádob zajistí ve 
svozový den jejich umístění k přístupové komunikaci. 

6. Baterie a vysloužilá elektrozařízení lze v rámci zpětného odběru odevzdat do sběrného dvora. Zpětný 
odběr výrobků je upraven zákonem o odpadech a o změně některých dalších zákonů. 

7. Použité kuchyňské oleje a tuky lze odevzdat do sběrného dvora, dále pak je možné odevzdat při svozu 
směsného komunálního odpadu položením na sběrnou nádobu. Svozová společnost následně zajistí odvoz.  

8. Textil lze odkládat do sběrného dvora. 
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Čl. 5 

Povinnosti fyzických osob 

Fyzické osoby jsou povinny odpady odděleně shromažďovat, třídit a předávat k využití a odstraňování podle 
systému, který stanovuje tato vyhláška, pokud je samy nevyužijí v souladu se zákonem o odpadech 
a zvláštními právními předpisy. 

 

ČÁST TŘETÍ 
STAVEBNÍ ODPAD 

Čl. 6 
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. 

3. Recyklovatelný stavební odpad je možno uložit v omezeném množství ve sběrném dvoře.  

 

ČÁST ČTVRTÁ 

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 
 

Čl. 7 

Sankce 

Porušení povinností při nakládání s odpady je posuzováno podle obecně závazných právních předpisů, 
zejména zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, a zákona 
č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích. 

Čl. 8 
Dohled 

Dohled nad dodržováním této vyhlášky provádí obecní úřad Mokrý Lom a jím pověřené osoby. 

Čl. 9 
Zrušovací ustanovení 

Zrušuje se obecně závazná vyhláška č. 1/2015 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání 
a odstraňování komunálních odpadů vznikajících a o nakládání se stavebním odpadem na území obce 
Mokrý Lom ze dne 13. 1. 2015.  

 
Čl. 10 

Účinnost 
Tato vyhláška nabývá účinnosti 10. 3. 2020. 
 
 
 
 
_________________                     _________________ 
    Martin Ehrlich   Václav Mojžíš 
          starosta                                                                                                                         místostarosta 
 
Zveřejněno: 19. 2. 2020 
Sejmuto: 10. 3. 2020 


