
Obecně závazná vyhláška č.1/2008 
Obce Čížová 

o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a 
odstraňování 

komunálních odpadů vznikajících na jejích katastrálních územích, 
včetně systému nakládání se stavebním odpadem. 

 
 

Zastupitelstvo obce Čížová se usneslo podle ustanovení § 84 odst. 2) písm. h) zákona 
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), dne 24.4. 2008 vydat podle ustanovení § 10 tohoto 
zákona a v souladu s § 17 odst. 2 a 4) zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně 
některých dalších zákonů (dále jen „zákon o odpadech“) tuto obecně závaznou vyhlášku. 
 

 
Čl. 1 

Působnost 
Závaznost vyhlášky 

 
1) Tato vyhláška řeší nakládání s komunálním odpadem a se stavebním odpadem na území 

Obce Čížová. 
2) Tato vyhláška je závazná pro všechny fyzické osoby, které mají na území obce trvalé 

bydliště, osoby, které mají ve vlastnictví stavbu určenou nebo sloužící k individuální 
rekreaci, ve které není přihlášena k trvalému pobytu žádná osoba a osoby, které se na 
území obce zdržují. 

3) Tato vyhláška je závazná pro všechny původce (právnické a fyzické osoby oprávněné k 
 podnikání), kteří produkují odpad zařazený podle Katalogu odpadů jako odpad podobný 
komunálnímu a na základě písemné smlouvy s obcí podle § 17 odst. 5 zákona o odpadech, 
využívají systému zavedeného obcí. 

 
Čl. 2 

Všeobecné povinnosti 
 
1) Každý má při své činnosti nebo v rozsahu své působnosti povinnost předcházet vzniku 

odpadů, omezovat jejich množství a nebezpečné vlastnosti, odpady jejichž vzniku nelze 
zabránit, musí být využity, případně odstraněny způsobem, který neohrožuje lidské zdraví 
a životní prostředí a který je v souladu se zákonem  o odpadech a se zvláštními právními 
předpisy. 

2) Každý má při své činnosti nebo v rozsahu své působnosti povinnost v mezích daných 
zákonem o odpadech zajistit přednostně využití odpadů před jejich odstraněním. 
Materiálové využití odpadů má přednost před jiným využitím odpadů. 

3) Při posuzování vhodnosti způsobu odstranění odpadů má vždy přednost způsob, který 
zajistí vyšší ochranu lidského zdraví a je šetrnější k životnímu prostředí. Uložením na 
skládku mohou být odstraňovány pouze ty odpady, u nichž jiný způsob odstranění není 
dostupný nebo by přinášel vyšší riziko pro životní prostředí nebo riziko pro lidské zdraví a 
pokud uložení odpadu na skládku neodporuje zákonu o odpadech nebo  prováděcím 
právním předpisům. 

 
 



Čl. 3 
Základní pojmy 

 
1) Odpad je každá movitá věc, které se osoba zbavuje nebo má úmysl nebo povinnost se jí 

zbavit  a přísluší do některé ze skupin odpadů uvedených v příloze č. 1 k zákonu o 
odpadech 

 
2) Ke zbavování se odpadu dochází vždy, kdy osoba předá movitou věc příslušející do 

některé ze skupin odpadů uvedených v příloze č. 1 k zákonu o odpadech k využití nebo 
odstranění ve smyslu zákona o odpadech nebo předá-li ji osobě oprávněné ke sběru nebo 
výkupu odpadů podle zákona o odpadech, bez ohledu na to, zda se jedná o bezúplatný 
nebo úplatný převod. Ke zbavování se odpadu dochází i tehdy, odstraní-li movitou věc  
příslušející do některé ze skupin odpadů uvedených v příloze č. 1 k zákonu o odpadech 
osoba sama. 

 
3) Osoba má povinnost zbavit se movité věci příslušející do některé ze skupin odpadů 

uvedených v příloze č. 1 k zákonu o odpadech, jestliže ji nepoužívá k původnímu účelu a 
věc ohrožuje životní prostředí nebo byla vyřazena na základě zvláštního  právního 
předpisu. 

 
4) Nebezpečným odpadem se rozumí odpad uvedený v Seznamu nebezpečných odpadů 

uvedeném v prováděcím předpise a jakýkoliv jiný odpad vykazující jednu nebo více  
nebezpečných vlastností uvedených v příloze č. 2 k zákonu o odpadech, tj.:  výbušnost, 
oxidační schopnost, vysoká hořlavost, hořlavost, dráždivost, škodlivost zdraví, toxicita, 
karcinogenita, žíravost, infekčnost, teratogenita, mutagenita, schopnost uvolňovat vysoce 
toxické nebo toxické plyny ve styku s vodou, vzduchem nebo kyselinami, schopnost 
uvolňovat nebezpečné látky do životního prostředí při odstraňování, ekotoxicita. 

 
5) Komunálním odpadem se rozumí veškerý odpad vznikající na území obce při činnosti 

fyzických osob, s výjimkou odpadů vznikajících u právnických osob nebo fyzických osob 
oprávněných k podnikání.  

 
6) Odpadovým hospodářstvím se rozumí činnost zaměřená na předcházení vzniku odpadů, 

na nakládání s odpady a na následnou péči o místo, kde jsou odpady trvale uloženy a 
kontrola těchto činností. 

 
7) Nakládáním s odpady se rozumí jejich shromažďování, soustřeďování, sběr, výkup, 

třídění, přeprava a doprava, skladování, úprava, využívání a odstraňování. 
 
8) Původcem odpadů se rozumí právnická osoba, při jejíž činnosti vznikají odpady, nebo 

fyzická osoba oprávněná k podnikání, při jejíž podnikatelské činnosti vznikají odpady. Pro 
komunální odpady vznikající na území obce, které mají původ v činnosti fyzických osob, 
na něž se nevztahují povinnosti původce, se za původce odpadů považuje obec. Obec se 
stává původcem komunálních odpadů v okamžiku, kdy fyzická osoba odpady odloží na 
místě k tomu určeném  obec se současně stane vlastníkem těchto odpadů. 

 
 

 



 
Čl. 4 

Členění komunálního odpadu 
 
Komunální odpad nebo odpady charakteru komunálního odpadu se pro účely této obecně 
závazné vyhlášky  člení takto: 
 
1) Složky z odděleného sběru 

a) ostatní odpady 
b) nebezpečné odpady 

 
2)        Odpady ze zahrad a parků 

a) biologicky rozložitelný odpad 
b) zeminy a kameny 
c) jiný biologicky nerozložitelný odpad 

 
3)        Ostatní komunální odpady 

a) směsný komunální odpad 
b) uliční smetky 
c) kal ze septiků a žump 
d) odpad z čištění kanalizace 
e) objemný odpad 

 
 

Čl. 5 
Nakládání s odpady z odděleného sběru 

ostatní odpady 
 
1) Mezi ostatní odpady patří: 

Papír a lepenka, sklo, biologicky rozložitelný odpad z kuchyní a stravoven, oděvy, 
textilní materiály, jedlý olej a tuk, jiná nepoužitá léčiva, dřevo, plasty, kovy, odpad 
z čištění komínů.  

2) Nakládání s ostatními odpady: 
a) papír a lepenka (noviny, časopisy, lepenka, směsný neznečištěný papír) budou 

ukládány do kontejnerů označených „Papír“. 
b) sklo (bílé, barevné) bude vkládáno do kontejnerů označených bílé sklo, 

barevné sklo. 
c) biologicky rozložitelný odpad z kuchyní a stravoven 

budou fyzické osoby odkládat na svých domácích kompostech. Pokud někdo 
tuto možnost nemá, může bioodpad odkládat na určených veřejných 
kompostech. 

d) oděvy a textilní materiál 
budou ukládány svázané do balíčků nebo ve vhodných obalech do skladu 
odpadů „Obecní úřad“. 

e) jedlý olej a tuk 
s tímto odpadem bude nakládáno jako s  kompostovatelným biologicky 
rozložitelným odpadem. 
 
 
 



f) dřevo 
bude spalováno ve vlastním spalovacím zařízení, nebo bude nabídnuto ke 
spálení jiné osobě. 

g) plasty (PET lahve, směsný plast) budou vkládány do příslušných kontejnerů  
 označených „Plasty“. 
h) kovy (železný šrot) bude odkládán do velkoobjemových kontejnerů, které jsou 

označeny tabulkou s nápisem kovový odpad. V Čížové v areálu ZD  (proti 
špýcharu) a v Krašovicích u trafostanice JČE. 

i) odpad z čištění komínů 
bude součástí směsného komunálního odpadu. 
 

Čl. 6 
Nakládání s odpady z odděleného sběru 

nebezpečné odpady 
 

1)        Mezi nebezpečné odpady patří mimo jiné: 
 
papír a lepenka znečištěné nebezpečnými látkami, sklo znečištěné nebezpečnými látkami nebo 
obsahující zbytky nebezpečných látek, textilní materiály znečištěné nebezpečnými látkami, 
rozpouštědla, kyseliny, zásady, fotochemikálie, pesticidy, zářivky a jiný odpad obsahující rtuť, 
vyřazená zařízení obsahující chlorfluoruhlovodíky (ledničky a mrazáky), olej a tuk, barvy, 
tiskařské barvy, lepidla a pryskyřice obsahující nebezpečné látky, detergenty obsahující 
nebezpečné látky, nepoužitelná cytostatika, baterie a akumulátory, vyřazené elektrické a 
elektronické zařízení obsahující nebezpečné látky, dřevo obsahující nebezpečné látky, plasty 
znečištěné nebezpečnými látkami, kovy znečištěné nebezpečnými látkami. 
 
2)      Nakládání s nebezpečnými odpady: 
 
Fyzické osoby jsou povinny uvedené nebezpečné odpady z komunálního odpadu vytřídit a 
odevzdat je při svozových dnech vždy první sobotu v květnu a v říjnu na těchto místech Čížová 
– u pošty, Bošovice – u kapličky, Krašovice – u kapličky, Borečnice – náves a Topělec u 
kapličky,  pracovníkům autorizované firmy. Čas bude vždy upřesněn na vývěskách Obecního 
úřadu Čížová v jednotlivých obcích. 
 

Čl. 7 
Nakládání s odpady ze zahrad a parků 

 
1)       Nakládání s biologicky rozložitelným odpadem: 
 
Jedná se především o odpad z veřejné zeleně, který bude ukládán na veřejném kompostě. 
 
2)        Jiný biologicky nerozložitelný odpad 
 
Jedná se především o dřevo (větve a kmeny) z údržby veřejné zeleně. Zneškodnění zajistí obec. 



Čl. 8 
Nakládání s ostatními komunálními odpady 

 
1) Nakládání se směsným komunálním odpadem: 
 

a) K odkládání směsného komunálního odpadu jsou určeny sběrné nádoby, které 
jsou  v soukromém vlastnictví nebo ve vlastnictví obce. V případě, že se jedná o 
odvoz směsného komunálního odpadu z nemovitosti, která je obtížně dostupná 
svozovému automobilu, může být tento odpad po dohodě ukládán do plastových 
pytlů a předáván na určeném  místě. Plastové pytle k tomuto účelu určené jsou 
zajištěny  na Obecním úřadě v Čížové.     

b) Fyzické osoby jsou povinny do  sběrných nádob podle písm. a) odkládat 
odpady pouze po vytřídění nebezpečných a vytřiditelných ostatních odpadů 
nebo odpadů, se kterými je nutno nakládat zvláštním způsobem. Po zaplacení 
místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, 
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů resp. úhrady smluvní 
ceny vydá obec Čížová  kupóny k označení sběrných nádob pro uskutečnění  
svozu. 

 
c)     V určených svozových dnech  osoby uvedené v čl. 1, odst. 2) a 3) této vyhlášky 

připraví kupónem označenou sběrnou nádobu na určené místo k vyprázdnění a 
po vyprázdnění ji v co nejkratším čase uklidí.  

 
 
 

2) Nakládání s uličními smetky: 
               S uličními smetky a odpady z úklidu veřejných prostranství nakládá obec. 
 

3) Nakládání s kalem ze septiků a žump: 
 Fyzická osoba si může zajistit vyčerpání,  odvoz a vypuštění kalu na čistírnu odpadních 

vod do Písku. 
 Odpad z čištění kanalizace: 

          S odpady z čištění veřejné kanalizace nakládá obec. 
 
4) Objemný odpad: 
          Fyzická osoba si může zajistit vhodný dopravní prostředek, naložení, odvoz a uložení na 

řízenou skládku (např. Písek-Vydlaby.) 
 

Čl. 9 
Nakládání se stavebními odpady 

 
1) K nakládání se stavebními odpady dle této vyhlášky patří:  beton, cihly, tašky a keramické 

výrobky, směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků, zemina a 
kamení, vytěžená hlušina, stavební materiály na bázi sádry. Stavební odpad není odpadem 
komunálním. 

 
 
2) K využití  stavebního odpadu pro potřeby obce je nutné stanovisko obce. 
 



3) Všechny uvedené odpady vyjmenované v odst. 1) je možné předat k recyklaci u 
oprávněných osob v Písku (např. skládka Vydlaby, Rekultivace Písek, IMSTA Písek) 

 
Čl. 10 

Povinnosti fyzických osob 
 

1) Fyzické osoby jsou povinny ode dne účinnosti této vyhlášky komunální odpad  odděleně 
shromažďovat, třídit a předávat k využití a odstranění dle výše uvedeného systému. 

 
2) S  umístěním sběrných nádob na veřejném prostranství, které je ve vlastnictví obce musí 

souhlasit obec Čížová.  
 
 

Čl. 11 
Sankce 

 
Porušení povinností při nakládání s komunálním odpadem a stavebním odpadem bude 
postihováno podle obecně závazných právních předpisů, tj. podle zákona č. 200/1990 Sb., o 
přestupcích, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně 
některých dalších zákonů. 
 

Čl. 12 
Kontrolní činnost 

 
Dohled nad nakládáním s komunálním odpadem provádí starosta, místostarosta a určení 
členové zastupitelstva obce.  
 

Čl. 13 
Zrušovací ustanovení 

 
Touto vyhláškou se zrušuje vyhláška obce o nakládání s komunálním a stavebním odpadem ze 
dne 7.2. 2002, účinná od 23.2. 2002. 
 

Čl. 14 
Účinnost 

 
Tato vyhláška nabývá účinnosti dne 1.7. 2008 
 
 
 
 
 
 
……………………………     …………………………… 
Místostarosta Obce Čížová     Starosta Obce Čížová 
Mgr.Vlastimil Šálek      Roman Čarek 
 
Vyloženo na úřední desku obce dne:   
Sejmuto z úřední desky obce dne:   
 



Příloha : 
 
1) Umístění kontejnerů pro shromažďování kovového odpadu 

 
Čížová:  areál ZD – proti Špýcharu 
Krašovice:  u trafostanice JČE 
 

2) Umístění kontejnerů pro shromažďování skla, plastů a papíru 
 
Čížová :   v areálu fotbalového hřiště 
Zlivice:  u čp. 55 
Bošovice:  náves 
Krašovice:  náves 
Borečnice:  náves 
Topělec:  u kapličky 
 

3) Umístění kompostu pro ukládání biologicky rozložitelného odpadu 
 
Areál „Na drahách“ (za vrchem Sv. Jakuba, směr Nová Hospoda-odbočka na Bošovice) 
Provozní doba : Bude zpřístupněn na požádání OÚ Čížová. 

 
Svoz směsného komunálního odpadu : 
 
Dle podmínek stanovených obecně závaznými vyhláškami Obce Čížová č. 1/2008 o místních 
poplatcích a č. 2/2008 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a 
odstraňování komunálních odpadů, vznikajících na jejich katastrálních územích, včetně 
systému nakládání se stavebním odpadem.  
 
Oprávněné osoby : 
 
Pro svoz směsného komunálního odpadu Městské služby Písek s.r.o. 
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