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       V Čelákovicích dne 24. 4. 2019 
 
 
 

Podkladový materiál předkládá Podkladový materiál zpracoval/a 
 

…………………. 
Mgr. Marek Skalický, radní 

 

 
………………. 

Ing. Lenka Rašínová, vedoucí OŽP 

 
 
 
MATERIÁL Č. 6 PRO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA ČELÁKOVIC 
Č. 4/2019 DNE 7. 5. 2019 

 
Obecně závazná Vyhláška E 3/2019, o stanovení systému nakládání s odpady 

na území města, která nahradí dosud platnou E 02/2015 
 

 
DŮVODOVÁ ZPRÁVA 
 
Systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování 
komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města Čelákovic 
stanovuje Obecně závazná vyhláška č. E 02/2015, která je platná od 27. 5. 2015. 
Od té doby došlo v systému nakládání s odpady k mnoha změnám. Rozšířila se 
škála odděleně sbíraných druhů odpadů a škála nádob pro jejich odkládání. Vznikla 
tedy potřeba vyhlášku změnit, aby odpovídala skutečnému stavu.  
Biologicky rozložitelný odpad rostlinného původu je od loňského roku odkládán nejen 
na Sběrném dvoře, ale i do zvláštních popelnic a kontejnerů, odděleně se vybírají 
potravinářské oleje a tuky, nejnověji byl zaveden oddělený sběr kovů do kontejnerů 
umístěných na veřejném prostranství (až dosud se kovy odevzdávaly ve Sběrném 
dvoře). Do výčtu tříděných odpadů byl přidán i textil, který rovněž již několik let ve 
městě třídíme. 
Návrh nové vyhlášky byl zaslán na Ministerstvo vnitra ČR, odbor veřejné správy, 
dozoru a kontroly, které provedlo dne 9. 4. 2019 právní rozbor se závěrem, že „Při 
posouzení nebyl shledán rozpor návrhu OZV se zákonem“. 
Tento návrh je nyní předkládán Zastupitelstvu města ke schválení. 
 
 
DOPORUČENÍ ZPRACOVATELE / VYJÁDŘENÍ ODBORŮ 
- 
 
VZTAH K ROZPOČTU 
-  
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SOUVISEJÍCÍ USNESENÍ 
- 
 
 
NÁVRH USNESENÍ 
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 Zastupitelstvo města Čelákovic schvaluje a vydává, 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, a podle ustanovení § 17 odst. 2 zákona č. 185/2001 Sb., o 
odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, obecně 
závaznou vyhlášku č. E 03/2019 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, 
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním 
odpadem na území města Čelákovic. 
 
 
PŘÍLOHY 
 
Obecně závazná vyhláška E 3/2019 po revizi Ministerstvem vnitra ČR 
 
 

Za věcnou a obsahovou správnost 
podkladového materiálu odpovídá: 

Za právní správnost smlouvy a návrhu 
usnesení odpovídá: 

 
…………..…. 

Ing. Lenka Rašínová, vedoucí OŽP 

 
……………………………………………… 

Mgr. Jiří Havelka, 
právník městského úřadu 

 














	6. podklad - Vyhláška o stanovení systému nakládání s odpady
	6. Příloha - Vyhláška o stanovení systému nakládání s odpady

