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Č.j. 772 / 2018 
       

Obecně závazná vyhláška 

Města Buštěhradu 

č. 3 / 2018 

 
o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání  

a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území 
města Buštěhradu 

 
 
Zastupitelstvo města Buštěhradu se na svém zasedání č. 4/2018, dne 25.dubna 2018, usnesením 
č. 6a), usneslo vydat na základě § 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“), a 
v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o obcích“), tuto obecně závaznou 
vyhlášku: 
 

Čl. 1 
Úvodní ustanovení 

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

 
 

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 
g) Nebezpečné odpady 
h) Objemný odpad 
i) Směsný komunální odpad 

                                                 
1)

 Vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 93/2016 Sb., ze dne 23. března 2016 o Katalogu odpadů. 
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2) Směsným komunálním odpadem se rozumí zbylý komunální odpad po stanoveném 

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

Čl. 3 
Shromažďování tříděného odpadu 

 
1)Tříděný odpad je shromažďován do zvláštních sběrných nádob. 
 
2)Zvláštní sběrné nádoby jsou umístěny na těchto stanovištích:  

 ul. Jasmínová - Lokalita „za hřbitovem“ 
 ul. Vodárenská u pošty 
 ul. Kladenská u Kulturního střediska 
 ul. Tyršova u Potravin u školy 
 ul. Palackého naproti pivovaru 
 ul. Starý Hrad – za zastávkou 
 ul. Pražská-u paneláku 
 Ořešín – Lidická (hořejší) + Ořešín druhá ulice 
 ul. Švermova (lokalita Chmelnice) 
 ul. Riegrova 
 Na Bouchalce 
 ZŠ a MŠ Oty Pavla Buštěhrad, ul. Tyršova a Hřebečská, v rámci akcí „Sběrové soutěže“, 
 ul. Hřebečská – sportovní areál - u tenisu 
 

3)Zvláštní sběrné nádoby jsou barevně odlišeny a označeny příslušnými nápisy: 
 

a) Biologické odpady    barva hnědá 
b) Papír      barva modrá 
c) Plasty, PET lahve, nápojové kartony  barva žlutá 
d) Sklo      barva zelená 
e) Plechovky / kovy    barva stříbrná 

 
 

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

Ukládání odpadů na Sběrném místě 
a) Kovy   
b) Nebezpečné odpady 
c) Objemný odpad 
je vyhrazeno pouze do kontejnerů ve Sběrném místě Buštěhrad 
(objemným odpadem se rozumí odpad, který svojí váhou nebo velikostí přesahuje objem a 
nosnost sběrných nádob, rozmístěných po Buštěhradě). 
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5)Veškerý tříděný odpad lze také odevzdávat ve Sběrném místě Buštěhrad, který je umístěn 
v prostoru pod křižovatkou ulice Kladenská u vodojemu, vpravo, směrem k lokalitě „ Měsíček“. 

 
Čl. 4 

Zpětný odběr použitých elektrospotřebičů 
 
1)Město Buštěhrad zajišťuje pomocí smluv s kolektivními systémy také zpětný odběr 
elektrospotřebičů malého i velkého formátu. 

 
2)Elektrospotřebiče nebo zařízení určená ke zpětnému odběru:  

 Tzv. bílé elektrospotřebiče (ledničky, pračky, mikrovlnné trouby, chlazení apod.) 
 Monitory a televizory 
 Tzv. černé elektrospotřebiče (el. kamna, zahradní sekačky apod.) 
 Počítače, tiskárny, a všechny ostatní drobné elektrospotřebiče 

 
3)Elektrospotřebiče, které jsou nepoškozené, nejsou odpadem, ale komoditou určenou pro 
zpětný odběr, lze odevzdávat mimo jiné:  

 V provozovnách, kde je spotřebitelem zakoupen nový elektrospotřebič 
 Na Sběrném místě Buštěhrad, který je umístěn v prostoru pod křižovatkou ulice 

Kladenská u vodojemu, vpravo, směrem k lokalitě „ Měsíček“. (malého i většího 
objemu). 

 Do stacionárních boxů, zejména elektrospotřebiče menšího objemu, umístěných 
v ulicích:  
ul. Švermova 
ul. Palackého 
ul. Riegrova 
ul. Jasmínová (za hřbitovem) 

 
 

Čl. 5 
Biologický odpad 

 
1)Biologický odpad rostlinného původu lze odevzdávat do Sběrného místa, který se nachází 
v prostoru pod křižovatkou ulice Kladenská u vodojemu, vpravo, směrem k lokalitě „ Měsíček“, 
v období od 1. dubna do 30. října, v případě dobrých klimatických podmínek také v listopadu. 
 
2)Bioodpad je rovněž možné ukládat v domácích kompostérech k domácímu využití k zpětné 
recyklaci pro zahrady či pole. 
 
3)Bioodpad většího objemu se také sváží 2x ročně, dle harmonogramu, zveřejněného na 
webových stránkách města Buštěhradu a to vždy na jaře a na podzim, prostřednictvím 
přistavených kontejnerů. Informace o umístění kontejnerů jsou zveřejňovány na webových 
stránkách města: www.mestobustehrad.cz/aktuality.  
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Čl. 6 
Sběr a svoz nebezpečných složek komunálního odpadu 

 
1)Nebezpečné složky komunálního odpadu2) je možno ukládat celoročně ve sběrném místě, 
který je umístěn v prostoru pod křižovatkou ulice Kladenská u vodojemu, vpravo, směrem 
k lokalitě „ Měsíček“. 

 
2)Nebezpečný odpad je možno shromažďovat ve sběrných boxech a kontejnerech, které jsou  

umístěny na těchto místech města Buštěhradu:  
 ul. Revoluční 1, Městský úřad,  
 ul. Vodárenská u pošty 
 ul. Kladenská 330, prodejna COOP 
 ul. Družstevní 403, prodejna RP Trade 
 ul. Tyršova 77, základní škola 
 ul. Hřebečská 660, mateřská škola 
 ul. Kladenská 207, Kulturní středisko-knihovna 
 

3)Shromažďování nebezpečných složek komunálního odpadu podléhá požadavkům  
     stanoveným v čl. 3 odst. 4. 
      
 
 
 

Čl. 7 
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). 
 
2)Objemný odpad lze odevzdávat na sběrném místě, které je umístěno v prostoru pod 
křižovatkou ulice Kladenská u vodojemu, vpravo, směrem k lokalitě „ Měsíček“. 
 
3)Shromažďování objemného odpadu podléhá požadavkům stanoveným v čl. 3 odst. 4.  

 

4)Odkládání objemného odpadu jinde, než na Sběrném místě Buštěhrad může být 
kvalifikováno jako zakládání skládky a bude postihováno podle zvláštních právních předpisů. 
 
 

Čl. 8 

                                                 
2)

 Vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 93/2016 Sb., ze dne 23. března 2016 o Katalogu odpadů. 
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Shromažďování směsného komunálního odpadu  
 

1)Směsný komunální odpad se shromažďuje do sběrných nádob. Pro účely této vyhlášky se 
sběrnými nádobami rozumějí: 

 
a) typizované sběrné nádoby, plastové a kovové popelnice, o objemu 110l, 120l, 240l, určené 

ke shromažďování směsného komunálního odpadu. 
 

b) kontejnery o obsahu 1100l, určené ke shromažďování směsného komunálního odpadu. 
 

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 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. 
 
3)Svoz směsného a vytříděného komunálního odpadu je Městem Buštěhradem smluvně 
zajištěn. Svoz je prováděn celoročně, frekvence svozu, 1x za týden.  

 
4)Pro poplatníky, přihlášené k částečnému osvobození – 1x za 14 dní pro: 

- Osvobození z důvodu přihlášení se do programu, schváleném MěZ Buštěhrad: „Třídím, 
tudíž šetřím.“ 

 
Čl. 9 

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)Stavební odpad lze uložit na Sběrném místě Buštěhrad pouze v malém množství. Malým 
množstvím je míněno objem do maximální výše 100l. (Jedno stavební kolečko). Odložení 
takového množství stavební sutě musí být jednorázové, max. 2x do měsíce.  

 
4)Větší množství stavebního odpadu lze uložit na základě objednávky občana města do 
přistaveného kontejneru Technických služeb. Tato služba je zpoplatněna podle ceníku 
Technických služeb. 
 

Čl. 10 
Závěrečná ustanovení 
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1)Nedodržení a porušování stanovení v této vyhlášce podléhá sankcím podle zvláštních 
právních předpisů. 

 
2)Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 15 dnem po jejím vyvěšení na úřední desce. 

 
3)Touto vyhláškou se ruší OZV č. 1 / 2018 ze dne 2. ledna 2018. 
 
 
 
Mgr. Magda Kindlová      Ing. arch. Daniela Javorčeková 
      místostarostka       starostka 
 
 
Vyvěšeno na úřední desce obecního úřadu dne: 26. dubna 2018 
 

Sejmuto z úřední desky obecního úřadu dne:     14. května 2018    
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