
V y h l á š k a E 35/98 města Čelákovic, 
o nakládání s komunálním a stavebním odpadem 

--------------------------------------------------------------------------- 

Městské zastupitelstvo města Čelákovic schválilo dne 25.března 1998, na základě 
§16,odst.1 a § 36 odst. 1, písmene f) zákona ČNR č. 367/1990 Sb., o obcích v 
platném znění a v souladu s § 9 odst. 1, zákona č. 125/1997 Sb., o odpadech tuto 
obecně závaznou vyhlášku : 

Čl.1 
Závaznost vyhlášky 

Vyhláška stanoví systém sběru , třídění, využívání a zneškodňování komunálního 
odpadu1) (dále jen„systém“),vznikajícího na území města Čelákovic (dále jen 
„město“)a systém nakládání se stavebním odpadem na území města, způsob 
prokazování využívání nebo zneškodňování výše uvedených odpadů a povinnosti 
fyzických osob při nakládání s komunálním odpadem a fyzických osob a původců 
při nakládání se stavebním odpadem. 

Čl. 2 
Základní pojmy 

(1)Základní pojmy dle zákona 1): 
a)Odpad - movitá věc, která se pro vlastníka stala nepotřebnou a vlastník se jí 
zbavuje s úmyslem ji odložit nebo která byla vyřazena na základě zvláštního 
právního předpisu. 2) 
Okruh věcí , které se za dále stanovených podmínek považují za odpad, je uveden v 
příloze č.1 zákona.1) 
b) Nebezpečný odpad - odpad, který má jednu, nebo více nebezpečných vlastností, 
uvedených v příloze č.2 zákona. 1) 
c) Komunální odpad - veškerý odpad vznikající na území obce při činnosti 
fyzických osob, pro kterou nejsou právními předpisy stanovena žádná omezení, s 
výjimkou odpadů vznikajících u právnických osob nebo fyzických osob 
oprávněných k podnikání. Komunální odpad je také odpad vznikající při čištění 
veřejných komunikací a prostranství , při údržbě veřejné zeleně, včetně hřbitovů. 
d) Nakládání s odpady - je jejich shromažďování, sběr, výkup, třídění, přeprava a 
doprava, skladování, úprava, využívání a zneškodňování. 
e) Využívání odpadů - činnost vedoucí k získání druhotných surovin, k recyklaci 
odpadů, případně k využití fyzikálních, chemických nebo biologických vlastností 
odpadů. 
f) Skladování odpadů - jejich dočasné uložení na místech k tomu určených po 
dobu nezbytně nutnou. 
g) Zneškodňováním odpadů - takové nakládání s nimi, které vede k trvalému 



zabránění škodlivým vlivům na složky životního prostředí. Jde zejména o 
termickou a chemickou úpravu, fyzikální a biologickou stabilizaci , jako i o 
ukládání na skládku a do podzemních prostor.3) 

--------------------------------------- 
1 zákon č. 125/1997 Sb., o odpadech 
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 např. zákon č. 20/1966 Sb., o péči a zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších 
předpisů 
3 

vyhláška Českého báňského úřadu č. 99/1992 Sb., o zřizování, provozu, zajištění a likvidaci zařízení pro ukládání odpadů v podzemních prostorech 

(2) Pojmy pro účely této vyhlášky: 
a) Místa určená k odkládání komunálního odpadu: 
-stanoviště nádob na zbytkový komunální odpad vybavená sběrnými nádobami 110 
l a 1100 l,  
-kontejnery na separovaný odpad umístěné ve vilové a sídlištní zástavbě o objemu 
240 a 1100 l, 
-separační dvůr- areál vybavený sběrnými nádobami (otevřené a uzavřené vanové 
kontejnery o objemu 7m3, sběrné nádoby o objemu 240 l) na vytříděné složky 
komunálního odpadu včetně nebezpečného  
-mobilní sběrná místa-místa, na které budou v pravidelných intervalech 
přistavovány nádoby (kontejner o objemu 7m3 na velkoobjemový odpad a zbytkový 
komunální odpad),ostatní složky komunálního odpadu budou obsluhou vytříděny a 
převezeny na separační dvůr. 
-„ zelené body“ ve vybraných obchodech, případně v jiných zařízeních ( místa, kde 
budou dozorovaně vybírány jednotlivé složky vytříděné z komunálního odpadu) 

b)Obyvatel města - taková fyzická osoba, která na území města na užívá byt či 
rekreační objekt, nebo se zdržuje na území města. 
c)Domácnost - tvoří fyzické osoby, které spolu trvale žijí a společně uhrazují 
náklady na své potřeby.4) 
d) Objekt - bytový a rodinný dům, stavba, ve které je alespoň jeden byt nebo 
stavba pro individuální rekreaci. 
e) Správce objektu - fyzická nebo právnická osoba, která vlastní objekt, je jeho 
správcem nebo má k objektu právo hospodaření, má objekt v nájmu. 
f) Dostatečný objem nádob na zbytkový komunální odpad - takový objem 
nádob, aby nedocházelo k jejich přeplňování . Ve vilové zástavbě je tento dán 
minimálně 1,5l na osobu a den, v sídlištní zástavbě je tento minimálně 4l na osobu 
a den 
g)Zbytkový komunální odpad - odpad , který zbyde po vytřídění jednotlivých 
využitelných složek dle systému třídění města a oddělení nebezpečných složek 
komunálního odpadu. 
h) Velkoobjemový odpad - taková složka komunálního odpadu, kterou vzhledem 
k jejím rozměrům, případně hmotnosti, nelze ukládat do normalizovaných sběrných 
nádob , používaných při periodickém svozu ( např. vyřazené pračky, ledničky , 
kamna a plynové sporáky, vyřazený nábytek atd.). 



ch)Svozce -oprávněná osoba dle zákona 1) provádějící svoz zbytkového 
komunálního odpadu na území města . 
i) Stavební odpad - je odpad takto uvedený v Katalogu odpadů 5) 
j) Sídlištní a vilová zástavba- specifikace pojmu v příloze č.3 

Čl.3 
Všeobecné a základní povinnosti 

(1)Každý je povinen předcházet vzniku odpadů, omezovat jejich množství a 
nebezpečné vlastnosti , odpady třídit a ukládat na místech k tomu určených. 
(2)S odpady lze nakládat pouze způsobem stanoveným zákonem o odpadech1) a 
předpisech souvisejících. 2,4,6) 

--------------------------------------------- 

4 zákon č. 40/1946 Sb., občanský zákoník, v platném znění  

5 vyhláška MŽP č. 337/1997 Sb., kterou se vydává Katalog odpadů a stanoví další seznamy odpadů 

6 zákon č. 309/1991 Sb., o ochraně ovzduší před znečišťujícími látkami, ve znění pozdějších předpisů 

Čl.4 
Systém třídění a sběru vytříděných složek komunálního odpadu 

(1)Obyvatelé města jsou povinni veškerý odpad ze své produkce třídit v souladu se 
systémem.  
(2)Tříděním odpadu se rozumí oddělení nebezpečných odpadů5) a odpadů, které je 
možno dále využít, a to v rozsahu umožněném „systémem“. 
(3)Vytříděné složky odkládají obyvatelé města pouze na následujících místech k 
tomu určených: 
a)Kontejnery na tříděný odpad umístěné v obytné zástavbě , tyto budou označené 
dle složky odpadu, pro kterou jsou určeny. 
b)Separační dvůr  
c)Mobilní sběrná místa  
d),, Zelené body “ v prodejní síti nebo jiných zařízeních, budou viditelně označena 
symbolem zeleného bodu s označením vybírané složky komunálního odpadu. 
(4) Místa k odkládání odpadu uvedená pod bodem b) a c) budou označena 
vývěskou, na které bude uvedena otevírací doba a sortiment vybíraných odpadů. 
(5) Otevírací doba separačního dvora , termín a umístění mobilních sběrných míst a 
vybíraný sortiment je upřesněn v příloze č.1 této vyhlášky. Občanům bude výše 
uvedené oznámeno způsobem v místě obvyklým. 

(6)Není dovoleno 
a)odkládat vytříděné složky komunálního odpadu mimo určené nádoby nebo 
stanoviště. 
b)do sběrných nádob na jednotlivé složky komunálního odpadu ukládat jiné 
předměty než tu složku komunálního odpadu, na kterou je nádoba určena. 
c)likvidovat tyto odpady v rozporu se zákonem o odpadech 1) a předpisy 



souvisejícími 4,6) 
d)ukládat ty složky komunálního odpadu, které je možno odevzdat na místech k 
tomu určených „systémem“ do nádob na zbytkový komunální odpad. 

Čl.5 
Systém shromažďování a svozu zbytkového komunálního odpadu 

(1) Sídlištní zástavba 
a)Objekty budou vybaveny dostatečným počtem sběrných nádob. 
b)Stanoviště sběrných nádob (boxy) budou vybudována či upravena po dohodě se 
svozcem aby vyhovovala pro manipulaci se sběrnými nádobami. Každé stanoviště 
bude viditelně opatřeno označením vlastníka a správce objektu (včetně adresy a tel. 
čísla) a číslem objektu ke kterému patří. 
c)Svoz zbytkového komunálního odpadu bude prováděn týdně, vždy v termínu 
určeném pro danou svozovou oblast. 

(2) Vilová zástavba 
a)Objekty budou vybaveny dostatečným počtem sběrných nádob na zbytkový 
komunální odpad . 
b)Nádoba bude ke svozu vystavována na veřejné prostranství.  
c)Možné způsoby svozu jsou dány zakoupením kuponu  
-na jednotlivý svoz ( minimální množství svozů 5 na osobu a rok) 
-na týdenní svoz  
-na čtrnáctidenní svoz  
d)Svoz zbytkového komunálního odpadu bude prováděn dle způsobu svozu, který 
si obyvatel města zvolí označením sběrné nádoby zakoupeným kuponem . 

(3) Rekreační objekty 
a)V lokalitách nedostupných pro svozovou techniku svozce bude po dohodě se 
samosprávou chatové osady umístěn velkoobjemový uzamykatelný kontejner, který 
bude po naplnění a uhrazení požadované částky vyvezen .  
b)V lokalitách dostupných pro svozovou techniku oprávněné osoby budou objekty 
vybaveny dostatečným počtem sběrných nádob , které budou vystaveny ke svozu 
na veřejné prostranství.  
c)Svoz zbytkového odpadu bude prováděn v režimu vilové zástavby (viz. odst. 2). 
(4)Objekty budou vybaveny, takovým typem sběrných nádob, který schválí 
městský úřad. 
(5)Zbytkový komunální odpad je možno za úplatu ukládat také na separačním 
dvoře . 
(6)Není dovoleno odkládat odpad ze své domácnosti do cizích sběrných nádob a 
odpadkových košů umístěných na veřejném prostranství. 

Čl. 6 
Původci produkující odpad podobný komunálnímu 

( fyzické osoby oprávněné k podnikání, právnické osoby) 



(1) Fyzické osoby oprávněné k podnikání a právnické osoby se mohou na základě 
písemné smlouvy napojit na systém stanovený městem. 
(2) V případě, že využijí systém, jsou povinny dodržovat i ta ustanovení této 
vyhlášky, která jinak platí jen pro fyzické osoby. 

Čl.7 
Povinnosti správce objektu 

(1)Sídlištní zástavba 
a) Určí po dohodě se svozcem a městským úřadem stálé stanoviště sběrných nádob 
na zbytkový komunální odpad . 
b) Vybuduje na vlastní náklady vyhovující (dle čl. 5) box na sběrné nádoby dle 
návrhu městského architekta. 
c)Vybaví objekt po dohodě se svozcem dostatečným počtem nádob. Na základě 
upozornění kontrolního orgánu města7) nebo přeplňování nádob provede 
neprodleně doplnění počtu nádob, případně úpravu boxu dle požadavku 
kontrolního orgánu. 
d) Zajistí , aby nádoby i boxy na jejich odkládání byly nepoškozené a v dobrém 
technickém stavu. 
e)Udržuje čistotu v prostoru boxu a jeho nejbližším okolí. 
f)Zajistí přístup fyzickým osobám obývajícím jeho nebo jím spravovaný objekt ke 
sběrným nádobám. 
g)Zpřístupní box na sběrné nádoby v době stanovené svozcem, případně zajistí 
přistavení sběrných nádob na určené místo a zajistí, aby tímto nebyly způsobeny 
estetické, hygienické závady, nebyla ohrožena bezpečnost silničního provozu a 
chodců. Maximální doba přistavení nádob na zbytkový komunální odpad je 12 
hodin před a po svozu. 
h)V případě jednorázového zvýšení množství odpadů a přeplňování nádob je 
povinen objednat u svozce mimořádný svoz zbytkového komunálního odpadu 
(vánoční svátky). 
ch)Informuje fyzické osoby obývající jeho nebo jím spravovaný objekt o 
způsobech sběru a harmonogramu svozu komunálního odpadu (včetně jeho 
jednotlivých složek). 
i)Oznámí městu závažné závady v poskytování služby svozu komunálního odpadu. 

----------------------------------------------------- 

7 zákon č. 367/1990 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 

(2)Vilová zástavba, rekreační objekty 
a)Umístí sběrné nádoby na zbytkový komunální odpad tak, aby nedocházelo k 
hygienickým závadám. 
b)Nádoby budou vystaveny na veřejné prostranství pouze v době svozu ( 
maximálně 12 hod před a po svozu) a to tak, aby nedocházelo k estetickým a 
hygienickým závadám, a tyto neohrožovaly silniční provoz a chodce 
c)Zajistí přístup fyzickým osobám obývajícím jeho, nebo jím spravovaný objekt ke 



sběrným nádobám. 
d)Zajistí aby nádoby na zbytkový komunální odpad byly nepoškozené a v dobrém 
technickém stavu. 

Čl.8 
Povinnosti fyzických osob 

1)Odpad třídit a odkládat na místa k tomu určená v souladu se „systémem“. 
2)V případě účasti na „systému“ města hradit cenu, která je v souladu se 
zákonem1), zvláštními předpisy 8) a která bude stanovena samostatnou obecně 
závaznou vyhláškou. 
3)V případě, že se fyzická osoba nenapojí na „systém“ je povinna 
- písemně tuto skutečnost oznámit městskému úřadu do 60ti dnů ode dne účinnosti 
této vyhlášky a dále nejpozději do konce měsíce od kterého chce komunální odpad 
využívat nebo likvidovat sama nebo prostřednictvím oprávněné osoby. 
- prokázat na požádání kontrolního orgánu města, jakým způsobem odpad využila 
nebo zneškodnila, a to dle formuláře přílohy č. 2. této vyhlášky. Doklady o 
zneškodnění odpadu je povinna uchovávat dva roky zpětně. Odpad i v tomto 
případě skladuje ve vyhovující sběrné nádobě (nepropustná , uzavíratelná ) tak, aby 
nedocházelo k hygienickým závadám.  
4)Na veřejném prostranství odkládat malá množství komunálního odpadu vzniklá 
mimo domácnost do odpadkových košů. 

Čl.9 
Povinnosti svozce 

(1)Provádět sběr , svoz a likvidaci komunálního odpadu a poskytovat služby s tím 
spojené řádně a v souladu se zákonem1), ostatními obecně závaznými předpisy9) a 
touto vyhláškou.  
(2) Pravidelný svoz bude prováděn v dohodnutých svozových dnech a dohodnutých 
časových intervalech. Případná změna bude svozcem oznámena po vzájemné 
dohodě minimálně 1 měsíc před realizací změny. 
(3) Zajišťovat čistotu v místě vyprazdňování odpadových nádob a kontejnerů 
bezprostředně po svozu. 
(4) Zajišťovat uložení odpadových nádob a kontejnerů na původní či smluvními 
stranami dohodnuté místo, 
(5) V případě neuskutečnění svozu vlivem nepředvídatelných okolností, oprávněná 
osoba tuto skutečnost oznámí městu a správcům objektů do konce příslušného 
svozového dne. Náhradní svoz zajistí nejpozději do konce dne následujícího . 
(6) Udržovat nádoby ve svém vlastnictví v dobrém technickém stavu a v případě 
jejich poškození provést neprodleně jejich výměnu. 

--------------------------------------------------------- 
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zákon č. 526/1990 Sb. o cenách, ve znění pozdějších předpisů a zákon ČNR č. 265/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen, ve 
znění pozdějších předpisů 
9 např. zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů 



Čl. 10 
Nakládání se stavebním odpadem 

1)Stavební odpad vzniklý při stavební činnosti fyzických osob , fyzických osob 
oprávněných k podnikání nebo právnických osob likvidují tyto sami nebo po 
dohodě s oprávněnou osobou na řízenou skládku. 
2)Doklady o likvidaci tohoto odpadu si ponechají dva roky , tyto předloží v případě 
požádání pracovníkům provádějícím kontrolní činnost. Doklad musí obsahovat 
datum, množství a druh odpadu , razítko a podpis oprávněné osoby provozující 
řízenou skládku. 

Čl.11 
Nakládání s bioodpadem ze zahrad fyzických osob 

Biologický odpad ze zahrad jsou povinni uživatelé pozemku v maximální možné 
míře zkompostovat a to na vlastním nebo pronajatém pozemku tak, aby 
nezatěžovali obyvatele okolních nemovitostí. 

Čl. 12 
Sankce 

Porušení povinností uložených touto vyhláškou lze uložit pokutu v souladu s 
platnými právními předpisy 1,10). 

Čl.13 
Kontrolní činnost 

Dohled nad nakládáním s komunálním odpadem podle této vyhlášky provádí odbor 
životního prostředí Městského úřadu v Čelákovicích a Městská policie. 

Čl. 14 
Přechodná ustanovení 

(1)Doplnění sběrných nádob na počet odpovídající této vyhlášce a označení boxů 
na sběrné nádoby bude provedeno nejpozději do 30.6.1998 
(2)Obyvatelé města si mohou způsob svozu zvolit od 1.7.1998 
(3) Separace nebezpečného odpadu bude probíhat od 1.7.1998 

Čl. 15 
Zrušovací ustanovení 

Zrušuje se vyhláška číslo E 4/91 ze dne 12.11.1997. 

Čl.16 
Účinnost 



Z důvodu naléhavého obecného zájmu nabývá tato vyhláška účinnosti dnem 
vyhlášení t.j. 
1. dubna 1998. 

................................................ 
starosta 

............................................................... 
zástupce starosty 

 ----------------------------------------------------- 
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zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů 

Příloha č.1 

Místa určená pro třídění a sběr jednotlivých využitelných složek komunálního 
odpadu a nebezpečného odpadu vytříděného z odpadu komunálního 

1) Kontejnery na separovaný odpad v obytné zástavbě - Vybírané složky 
komunálního odpadu - papír, bílé a barevné sklo 
2) Separační dvůr - Mochovská ulice, část areálu „ Špička“ ( v provozu od 
1.7.1998 ) 

Provozní 
doba 

- středa 15 - 18 hodin 

 
- pátek 15 - 18 hodin 

 
- sobota 9 - 12 hodin 

Vybírané složky komunálního odpadu - papír, lepenka, sklo, drobné plastové 
předměty - PET, ostatní plasty, drobné kovové předměty, ostatní kov, dřevo, oleje a 
ropné látky, oděv, textilní materiál, olověné akumulátory, nádobky od sprejů, 
elektrotechnický odpad, kompostovatelný odpad ze zahrad, ostatní 
nekompostovatelný odpad, autovraky, velkoobjemový odpad, pneumatiky, 
zbytkový komunální odpad, stavební odpad. 

Odpad vybíraný ve skladu nebezpečných odpadů v areálu separačního dvora - 
barvy, lepidla, pryskyřice, rozpouštědla, kyseliny, hydroxidy, detergenty a 
odmašťovací prostředky, fotochemikálie, pesticidy, galvanické články mokré a 
suché, zářivky nebo ostatní odpad rtuti, zařízení s obsahem chlorfluoruhlovodíků, 
odpad druhově blíže neurčený ( papírové filtry nasycené olejem, nádoby ze 
železných kovů se zbytky škodlivin, olejové filtry , obaly a nádoby z neželezných 
kovů se zbytky škodlivin, odpadní tuhé prostředky nasycené oleji, obaly a nádoby z 
plastů se zbytky škodlivin. 

3)Mobilní sběrná 
místa - 

a) Sídliště „ Na stráni “ - u svépomocné výstavby 
b) Sídliště „ V Prokopě “- u Wolmanovy vily 
c) Sídliště „ V Nedaninách “- parkoviště 
d) Sídliště „ Rumunská ulice “- parkoviště u výměníkové stanice 
e) Sídliště „ Staňkovského “ - u mateřské školy a výměníkové stanice 



f) „Na požárech “ - park 
g) Zeyerova - S.K. Neumanna - u výměníkové stanice 
h) Císařská Kuchyně - u pomníku 
ch) Jiřina - u hřiště 
i) Záluží - u hřiště 
j) Sedlčánky - u hřiště 

Termín sběru (březen, říjen) a provozní doba bude uveřejněna způsobem 
obvyklým. Vybírané složky komunálního odpadu - viz. separační dvůr 

4) „ Zelené body 
“ 

- Hodinářství - p. Tureček , Masarykova ulice - suché galvanické články 
- Elektro - p. Muller, Masarykova ulice - suché galvanické články 
- Prodejna nápojů „ Žíža“, Staňkovského ulice - PET láhve 
- Prodejna potravin , pí. Holá , Žižkova ulice - PET láhve 
- ZŠ Kostelní a Komenského ulice - suché galvanické články, PET láhve 
- lékárny Staňkovského a Masarykova ulice - prošlé léky 

Příloha č.2 
Vzor prokazování využití či zneškodnění odpadu 

1. Jména osob, které se na systému obce nezúčastní 

Jméno Příjmení Rodné číslo 

  

  

  

2.Prokazování 
a)-smlouva s oprávněnou osobou na likvidaci zbytkového komun odpadu na dobu  
od:                              do: 
(kopie v příloze) 

- doklad o uložení zbytkového odpadu na skládku (datum, množství odpadu, od 
koho byl přijat, razítko firmy provozující skládku) 

b)Využitelné součásti komunálního odpadu (např. papír, sklo, železo...) - způsob 
využití:(datum, množství odpadu , potvrzení o přijetí, razítko firmy - oprávněné 
osoby)1) 
c)Nebezpečné složky - způsob likvidace, potvrzení o likvidaci (datum, množství, 
druhy odpadu, název firmy, která odpad přijala)  
d)Velkoobjemový odpad, odpad ze zeleně - způsob likvidace, potvrzení o likvidaci 
(název firmy , množství a druhy převzatého odpad, název firmy, která odpad 
přijala). 



  

  

  

Příloha č.3 

Sídlištní zástavba -
 ulice 
 
 
 
 
- městské části 

- Prokopa Holého 
- Rumunská 
- U potoka 
- Na stráni 
- Staňkovského 
- V Prokopě 
- V Nedaninách 

Vilová zástavba - ostatní ulice a části města, neuvedené jako sídlištní zástavba 

 


