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M Ě S T O  Č E L Á K O V I C E  

 
Obecně závazná vyhláška E 2/2015  města Čelákovic, 

o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, 
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a 

nakládání se stavebním odpadem na území města Čelákovic  
 
    Zastupitelstvo města Čelákovic schválilo dne 29. 4. 2015 usnesením č. 4/2015/9.2 a vydává na 
základě ustanovení § 17 odst. 2 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) 
zákona  
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto Obecně závaznou 
vyhlášku E 2/2015 města Čelákovic, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, 
využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města 
Čelákovic (dále jen „vyhláška“): 
 

Čl. 1 
Závaznost vyhlášky 

     Tato vyhláška stanovuje systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování 
komunálních odpadů vznikajících na území města Čelákovice, včetně nakládání se stavebním 
odpadem1) (dále jen „systém“).   

Čl. 2 
Třídění komunálního odpadu 

 
1) Komunální odpad se třídí na složky: 
 

a) biologické odpady rostlinného původu  
b) papír, 
c) plasty včetně PET lahví, 
d) nápojové kartony, 
e) sklo, 
f) kovy a kovové obaly, 
g) nebezpečné odpady, 
h) objemný odpad, 
i) směsný komunální odpad. 

 
2) Směsným komunálním odpadem se rozumí zbylý komunální odpad po stanoveném vytřídění 

podle odstavce 1 písm. a), b), c), d), e), f), g) a h). 
___________________________ 
1)

 Vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam 
nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při 
udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů) 
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Čl. 3 
Shromažďování tříděného odpadu 

 
1) Tříděný odpad je shromažďován do zvláštních sběrných nádob na místech k tomu určených: 

a) kontejnery na tříděný odpad, uvedený v čl. 2 písm. b), c), d), a e), umístěné v obytné zástavbě, 
které jsou označené dle složky odpadu, pro kterou jsou určeny, 

b) separační dvůr pro všechny složky tříděného komunálního odpadu,  
c) mobilní sběrná místa pro vybrané druhy tříděného komunálního odpadu, 
d) místa zpětného odběru v prodejní síti nebo jiných zařízeních, která jsou označena slovně nebo 

symbolem vybírané složky komunálního odpadu. 
 
2) Místa určená pro třídění a sběr jednotlivých složek tříděného odpadu jsou blíže určena v Příloze 

č. 1 této vyhlášky.  
 

3) Kontejnery na tříděný odpad jsou barevně odlišeny a označeny příslušnými nápisy: 
 

a) Papír - barva modrá, 
b) Plasty, PET lahve, nápojové kartony - barva žlutá, 
c) Sklo - barva zelená. 
 

4) Do zvláštních sběrných nádob je zakázáno ukládat jiné složky komunálních odpadů, než pro které 
jsou určeny. 

 
 

Čl. 4 
Sběr nebezpečných složek komunálního odpadu 

 
Sběr nebezpečných složek komunálního odpadu2) je zajišťován na separačním dvoře.  

 
 
 

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, matrace, nábytek apod.). 
 
2) Sběr objemného odpadu je zajišťován na separačním dvoře nebo prostřednictvím mobilních 

sběrných míst. 
 
3) Shromažďování objemného odpadu podléhá požadavkům stanoveným v čl. 3 odst. 4.  
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
2)

 Vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam 
nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při 
udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů) 
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Čl. 6 
Shromažďování a svoz směsného komunálního odpadu  

 
1) Směsný komunální odpad se shromažďuje do sběrných nádob. Pro účely této vyhlášky se 

sběrnými nádobami rozumějí: 
a) typizované sběrné nádoby (popelnice a kontejnery) o objemu 110 l, 240 l a  

1.100 l, určené ke shromažďování směsného komunálního odpadu, 
b) plastové pytle s logem svozové firmy ve výjimečných případech, 
c) odpadkové koše, které jsou umístěny na veřejných prostranstvích v obci, sloužící pro 

odkládání drobného směsného komunálního odpadu. 
 
2) Stanoviště sběrných nádob je místo, kde jsou typizované sběrné nádoby trvale nebo přechodně 

umístěny za účelem dalšího nakládání se směsným komunálním odpadem oprávněnou osobou. 
Stanoviště sběrných nádob jsou individuální nebo společná pro více uživatelů. Komunální odpad 
nelze ukládat mimo sběrné nádoby. 

 
3) Svoz směsného komunálního odpadu je prováděn v režimu sídlištní zástavba, vilová zástavba a 

rekreační objekty. Tato pojmy jsou blíže specifikovány v Příloze č. 2 této vyhlášky. Systém svozu 
směsného komunálního odpadu je stanoven následovně: 

 
A. Sídlištní zástavba 
Svoz směsného komunálního odpadu bude prováděn týdně, vždy v termínu určeném pro danou 
svozovou oblast. 
  
B. Vilová zástavba 

a) Sběrná nádoba bude ke svozu vystavována na veřejné prostranství. 
b) Svoz směsného komunálního odpadu bude prováděn dle svozového kalendáře, vždy v 

termínu určeném pro danou svozovou oblast. Svozový kalendář je zveřejňován na 
webových stránkách města a v místním tisku. 

  
C. Rekreační objekty 

a) V lokalitách nedostupných pro svozovou techniku bude odvoz odpadu řešen po dohodě se 
samosprávou chatové osady. 

b) V lokalitách dostupných pro svozovou techniku budou sběrné nádoby vystaveny ke svozu na 
veřejné prostranství. 

c) Svoz směsného komunálního odpadu bude prováděn v režimu vilové zástavby (viz. odst. B). 
 

 
 

Čl. 7 
Nakládání se stavebním odpadem 

 
1) Stavebním odpadem se rozumí stavební a demoliční odpad. Stavební odpad není odpadem 

komunálním. 
 
2) Stavební odpad lze použít, předat či odstranit pouze zákonem stanoveným způsobem. 
 
3) Pro odložení stavebního odpadu je možné za úplatu (po dohodě) využít separační dvůr nebo za 

úplatu objednat u Technických služeb města Čelákovic velkoobjemový kontejner.  
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Čl. 8 
Závěrečná ustanovení 

 
1) Nabytím účinnosti této vyhlášky se zrušuje Obecně závazná vyhláška Města Čelákovic číslo  

E 5/2006, o nakládání s komunálním a stavebním odpadem na území města Čelákovic ze dne  
20. 9. 2006. 
 

2) Tato vyhláška nabývá účinnosti 15. dnem po dni vyhlášení. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    ................................................ ................................................ 
             Ing. Miloš Sekyra Ing. Josef Pátek 
                 místostarosta starosta 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vyvěšeno dne:   6. 5. 2015 
 
 
Sejmuto dne:  22. 5. 2015 
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Příloha č. 1 

 
  

Místa určená pro třídění a sběr jednotlivých složek tříděného odpadu 
  

1) Kontejnery na separovaný odpad v obytné zástavbě  
Vybírané složky komunálního odpadu - papír, plasty, PET lahve, nápojové kartony, sklo 
Kontejnery jsou rozmístěny v obytné zástavbě dle potřeby a jejich umístění (situační plán) je 
zveřejněno na webových stránkách města. 

  
2) Separační dvůr - Mochovská ulice, část areálu „Špička“ nebo sběrné místo separačního dvora 
v Sedlčánkách, ul. Družstevní (od 1. 10. 2015 ul. Na Hrázi) 
Vybírané složky komunálního odpadu – uvedené takto v Katalogu odpadů2), např. papír, lepenka, 
sklo, drobné plastové předměty - PET, ostatní plasty, nápojové kartony, drobné kovové předměty, 
kovové obaly, ostatní kov, dřevo, oděvy, textilní materiál, olověné akumulátory, nádobky od sprejů, 
elektrotechnický odpad, biologický odpad rostlinného původu (např. tráva, větve, plody, kůra, zbytky 
rostlin, štěpka, kuchyňský odpad rostlinného původu), objemný odpad, pneumatiky, zbytkový 
komunální odpad (z hygienických důvodů není na separačním dvoře odebírán kuchyňský odpad 
živočišného původu a zbytky jídel nebo tomu podobný odpad). 
Odpad vybíraný ve skladu nebezpečných odpadů v areálu separačního dvora, uvedený takto 
v Katalogu odpadů2) – např. 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 (oleje a 
ropné látky, 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 Volmanovy vily 
c) Sídliště „V Nedaninách“- parkoviště 
d) Sídliště „Rumunská ulice“- parkoviště u výměníkové stanice 
e) Sídliště „Stankovského“- u mateřské školy a výměníkové stanice 
f) „Na Požárech“ – park mezi ul. Jungmannova a Majakovského 
g) Prokopa Holého – u hasičské zbrojnice 
h) J. Zeyera - S.K. Neumanna - u výměníkové stanice 
ch) Císařská Kuchyně - u pomníku 
i) Jiřina - u hřiště 
j) Záluží - u hřiště 
k) Sedlčánky - u hřiště 

  
Termín sběru a svozu probíhá dvakrát do roka (jarní a podzimní) a bude uveřejněn způsobem 
obvyklým - na webových stránkách města a v místním tisku, spolu s aktuálně vybíranými složkami 
tříděného komunálního odpadu. 
 
4) Místa zpětného odběru – budou oznamována způsobem obvyklým (na webových stránkách města 
a v místním tisku) a průběžně aktualizovány.  
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Příloha č. 2   

Vymezení pojmu 

  
Pro účely této vyhlášky se pojmem 
 
Sídlištní zástavba rozumí 
 
-  ulice  
          - Prokopa Holého 
          - Rumunská 
          - B. Smetany 1489 
          - U Potoka 
          - Na Stráni 
          - Stankovského 
          - Volmanova 
    
- městské části  
         - V Prokopě 
         - V Nedaninách 
  
  
Vilová zástavba rozumí ostatní ulice a části města, neuvedené jako sídlištní zástavba 

  
 


