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OBEC RYNOLTICE 
ZASTUPITELSTVO OBCE RYNOLTICE 

 

Obecně závazná vyhláška obce č. 3/2021, 
o stanovení obecního systému odpadového hospodářství 

 
 
Zastupitelstvo obce Rynoltice se na svém zasedání dne 15. 12. 2021 usnesením č. 4/2021, 
v bodě 12) usneslo vydat na základě § 59 odst. 4 zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech     
(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, tuto obecně 
závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“): 

 
Čl. 1 

Úvodní ustanovení 
 

(1) Tato vyhláška stanovuje obecní systém odpadového hospodářství na území obce Rynoltice. 
 

(2)   Každý je povinen odpad nebo movitou věc, které předává do obecního systému, odkládat na 
místa určená obcí v souladu s povinnostmi stanovenými pro daný druh, kategorii nebo 
materiál odpadu nebo movitých věcí zákonem o odpadech a touto vyhláškou1. 
 

(3)   V okamžiku, kdy osoba zapojená do obecního systému odloží movitou věc nebo odpad,  
s výjimkou výrobků s ukončenou životností, na místě obcí k tomuto účelu určeném, stává se 
obec vlastníkem této movité věci nebo odpadu2.  
 

(4)   Stanoviště (klece k odkládání pytlů, nádoby) jsou místa určená k odkládání některých složek 
komunálního odpadu, za účelem dalšího nakládání s komunálním odpadem. Stanoviště jsou 
individuální nebo společná pro více uživatelů. 

 

Čl. 2 
Základní pojmy 

(1) Odpad je každá movitá věc, které se osoba zbavuje nebo má úmysl nebo povinnost se jí 
zbavit3. 

(2) Komunální odpad je veškerý odpad vznikající na území obce při činnosti fyzických osob a 
který je uveden jako komunální odpad v Katalogu odpadů4, s výjimkou odpadů vznikajících u 
právnických osob nebo fyzických osob oprávněných k podnikání. 

(3) Nebezpečný odpad je odpad vykazující jednu nebo více nebezpečných vlastností 
uvedených v příloze přímo použitelného předpisu Evropské unie o nebezpečných 
vlastnostech odpadů5. 

(4) Objemný odpad je složka komunálního odpadu, která pro velké rozměry nemůže být 
odkládána do sběrných nádob nebo pytlů, např. starý nábytek, koberce apod. 

 

                                                 
1
 § 61 zákona o odpadech 

2
 § 60 zákona o odpadech 

3
 § 4 odst. 1 zákona o odpadech 

4
 § Vyhláška č. 8/2021 Sb., o Katalogu odpadů 

5
 § 7 odst. 1 písm. a) zákona o odpadech 
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(5) Směsný odpad je složka komunálního odpadu, která zůstává po stanoveném vytřídění dle 
Čl. 3 odst. 2 písm. a) až j) této vyhlášky. Směsným odpadem je i drobný odpad odložený do 
odpadkových košů umístěných na veřejném prostranství. 

(6) Stavební odpad je odpad, který vzniká při stavební činnosti, například beton, střešní tašky, 
keramika, sádrové stavební hmoty, plasty, sklo, dřevo, kámen, omítka, izolační materiály, 
výkopová zemina. Stavební odpad není odpadem komunálním. 

(7) Sběrná nádoba k odkládání směsného komunálního odpadu je typizovaný pytel černé 
barvy, určený k odložení směsného odpadu, který je ve vlastnictví obce. 

(8) Sběrná nádoba k odkládání odděleně soustřeďovaných složek komunálního odpadu je 
typizovaný pytel žluté barvy, určený k odložení tříděných složek odpadu, který je ve 
vlastnictví obce anebo zvláštní sběrná nádoba označená logem oprávněné osoby a 
příslušnými nápisy. 

(9) Sběrný dvůr je místo v areálu firmy Purum s.r.o. na adrese Rynoltice č. p. 149, kam mohou 
osoby odevzdávat nebezpečný odpad, objemný odpad a stavební odpad6. 

 
Čl. 3 

Oddělené soustřeďování (třídění) komunálního odpadu  

(1) Oddělené soustřeďování složek komunálního odpadu se provádí prostřednictvím zvláštních 

sběrných nádob a pytlů, do kterých mohou být odkládány pouze složky komunálního 

odpadu, pro který jsou určeny. 

(2) Komunální odpad se třídí na tyto složky:  

a) Papír (např. noviny, časopisy, reklamní letáky, kancelářský papír, sešity) – tato složka se 

třídí samostatně do žlutých pytlů (nedochází k soustřeďování s jinými složkami). Do 

tohoto pytle nepatří papír mokrý, mastný, voskovaný nebo jinak znečištěný. 

b) Sklo (např. skleněné lahve od nápojů, skleněné nádoby, tabulové sklo) – tato složka se 

odkládá do zvláštních sběrných nádob umístěných na stanovištích uvedených v Příloze č. 

1, která tvoří nedílnou součást této vyhlášky. Do těchto zvláštních sběrných nádob nepatří 

keramika, porcelán, drátěné sklo, zrcadla, sklo z aut. 

c) Plasty (např. PET lahve od nápojů a potravin, duté obaly od kosmetiky a úklidových 

prostředků, nádobí, sáčky, folie) – tato složka se třídí do žlutých pytlů. Do tohoto pytle 

nepatří novodurové trubky, plastové obaly znečištěné chemickými látkami a oleji nebo 

barvami. 

d) Kovy (např. plechovky od potravin a nápojů, víčka od piva a nápojů) – tato složka se třídí 

do žlutých pytlů. Do tohoto pytle nepatří plechovky se zbytky barev, olejů a jiných 

chemikálií. 

e) Nápojové kartony (např. TetraPak) – tato složka se třídí do žlutých pytlů.  

f) Textil (např. oděvy, bytový textil) – tato složka se odkládá do zvláštní sběrné nádoby 

umístěné na stanovišti uvedené v Příloze č. 1. Do této nádoby nepatří textil znečištěný, 

mokrý, matrace, molitan, koberce. 

g) Biologické odpady (např. tráva, listí větve, odpad ze zahrádek, kuchyňské odpady 

rostlinného původu) – tato složka se odkládá do zvláštní sběrné nádoby umístěné na 

stanovišti uvedené v Příloze č. 1. 

                                                 
6
V souladu s ustanovením § 60 odst.1 a § 13 zákona o odpadech 
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h) Jedlé oleje a tuky – tato složka se odkládá do zvláštních sběrných nádob umístěných na 

stanovištích uvedených v Příloze č. 1, která tvoří nedílnou součást této vyhlášky. 

i) Nebezpečný odpad (např. zbytky barev a spotřební chemie, rozpouštědla) – tato složka 

se odkládá do zvláštních sběrných nádob umístěných ve Sběrném dvoře obce Rynoltice 

v areálu firmy Purum s. r. o. na adrese Rynoltice č. p. 1497 

j) Objemný odpad se odkládá do zvláštních sběrných nádob umístěných ve Sběrném 

dvoře obce Rynoltice v areálu firmy Purum s. r. o. na adrese Rynoltice č. p. 1496. 

k) Směsný odpad se odkládá do černých pytlů. Do tohoto pytle nepatří složky komunálního 

odpadu uvedené v písm. a) až j) tohoto odstavce. Popel lze do pytle odkládat až po 

úplném vychladnutí. 

 
 Čl. 4 

Oddělené soustřeďování složek vytříděných z komunálního odpadu včetně místa a doby 
určené k odkládání  

(1) Oddělené soustřeďování plastů, kovů a nápojových kartonů je zajišťováno jejich 
odkládáním do žlutých pytlů8. Pytle je možné vyzvednout na obecním úřadě9.  

(2) Oddělené soustřeďování papíru je zajišťováno jeho odkládáním samostatně do žlutých 
pytlů (nedochází k soustřeďování s jinými složkami). Pytle je možné vyzvednout na obecním 
úřadě10. 

(3) Naplněné a zavázané žluté pytle s tříděným odpadem se označují identifikačním číslem11 
přiděleným obecním úřadem a odkládají se: 

a) v případě trvale obydlených rodinných domů - v době od 16.00 hod. v den 
předcházející dni svozu do 6.30 hod. v den svozu, a to na určené místo u svozové trasy 
nebo do klecí umístěných na všech stanovištích uvedených v Příloze č. 1. Dnem svozu je 
v částech obce Jítrava, Černá Louže a Polesí každé pondělí a v částech obce Rynolticích 
a Nová Starost každé úterý.  

b) v případě bytových domů č. p. 233, 234 a 235 Rynoltice – v době od 16.00 hod. v den 
předcházející dni svozu do 6.30 hod. v den svozu na zvláštní stanoviště v prostoru bývalé 
kotelny. Dnem svozu je každé úterý. 

c) v případě nemovitostí určených k rodinné rekreaci – v době od 16.00 hod. v den 
předcházející dni svozu do 6.30 hod. v den svozu, a to na určené místo u svozové trasy 
nebo do klecí umístěných na všech stanovištích uvedených v Příloze č. 1. Dnem svozu je 
v částech obce Jítrava, Černá Louže a Polesí každé pondělí a v částech obce Rynolticích 
a Nová Starost každé úterý. 

 

 

 

 

                                                 
7
 § 7 odst. 1 písm. a) zákona o odpadech 

8
 Do jednoho pytle je možné odkládat všechny uvedené druhy odděleně soustřeďovaných složek komunálního 

odpadu. Obec následně zajišťuje jejich dotřídění. V souladu § 59 odst. 2 zákona o odpadech, podle kterého 
„Obec není povinna odděleně soustřeďovat odpad plastů, skla a kovů, pokud tím nedojde s ohledem na další 
způsob nakládání s nimi k ohrožení možnosti provedení jejich recyklace.“ 
9
 Vždy v úředních hodinách v pondělí a ve středu od 8 do 11.30 hodin a od 13 do 16 hodin. 

10
 Vždy v úředních hodinách v pondělí a ve středu od 8 do 11.30 hodin a od 13 do 16 hodin. 

11
Identifikační číslo slouží pro uplatnění úlevy od místního poplatku za obecní systém odpadového 

hospodářstvív roce následujícím po roce třídění. 
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Čl. 5 
Soustřeďování směsného komunálního odpadu včetně místa a doby určené k odkládání 

 
(1) Směsný odpad se shromažďuje do:  

a) černých pytlů, které je možné vyzvednout na obecním úřadě, 

b) odpadkových košů, které jsou sběrnými nádobami sloužícími pro odkládání drobného 
směsného odpadu a které jsou umístěny na veřejných prostranstvích v obci. 

(2) Naplněné a zavázané pytle se směsným odpadem se odkládají: 

a) v případě trvale obydlených rodinných domů – v době od 16.00 hod. v den 
předcházející dni svozu do 6.30 hod. v den svozu, a to na určené místo u svozové trasy. 
Dnem svozu je v částech obce Jítrava, Černá Louže a Polesí každé pondělí a v částech 
obce Rynolticích a Nová Starost každé úterý.  

b) v případě bytových domů č. p. 233, 234 a 235 Rynoltice – na zvláštní stanoviště 
v prostoru bývalé kotelny. Zde je možné směsný odpad odkládat do sběrných nádob 
průběžně. Svozový den je každé úterý. 

c) v případě nemovitostí určených k rodinné rekreaci – v době od 16.00 hod. v den 
předcházející dni svozu do 6.30 hod. v den svozu, a to na určené místo u svozové trasy 
nebo do klecí umístěných na všech stanovištích uvedených v Příloze č. 1. Dnem svozu je 
v částech obce Jítrava, Černá Louže a Polesí každé pondělí a v částech obce Rynolticích 
a Nová Starost každé úterý. 

 
Čl. 6 

Nakládání se stavebním a demoličním odpadem 

(1) Stavebním odpadem a demoličním odpadem se rozumí odpad vznikající při stavebních  
a demoličních činnostech nepodnikajících fyzických osob. Stavební a demoliční odpad není 
odpadem komunálním. 

(2) Stavební a demoliční odpad lze předávat do zvláštních sběrných nádob umístěných ve 
Sběrném dvoře obce Rynoltice v areálu firmy Purum s. r. o. na adrese Rynoltice č.p. 149.  

(3) Fyzické osoby mohou předávat stavební a demoliční odpad na výše určeném místě do 
celkové hmotnosti 100 kg. Celková maximální hmotnost obcí přebíraného stavebního a 
demoličního odpadu tak činí od jednotlivých fyzických osob 100 kg/osobu/rok. 

 
Čl. 7 

Závěrečná ustanovení 

(1) Nabytím účinnosti této vyhlášky se zrušuje obecně závazná vyhláška obce  
č. 7/2019, ze dne 11. 12. 2019, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, 
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů  
a nakládání se stavebním odpadem na území obce Rynoltice. 

(2) Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2022. 
 

        
 
 

………………...……………….     ……..………………..                 
Soňa Starečková Postlová v.r.                  Ing. Jan Vacek v.r. 

      místostarostka                  starosta 
 

 
Vyvěšeno na úřední desce obecního úřadu dne: 16. 12. 2021 
Sejmuto z úřední desky obecního úřadu dne:  
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PŘÍLOHA č. 1  
 

Stanoviště určená k odkládání některých složek komunálního odpadu  

 

Stanoviště 

 
Klece 

k odkládání 
pytlů (žlutých 

a černých) 

Sklo 
 
 

Biologické 
odpady  

 
Jedlé 

oleje a 
tuky 

Textil 

 
Rynoltice – u malé školy 

 

 
1 1 x 1 1 

 
Rynoltice – u Kulturního domu 

 

 
1 1 x 1 x 

 
Rynoltice – prostor za fotbalovým 

hřištěm 
 

 
 
x 

 
x 

 
1 

 
x 

 
x 

 
Jítrava – v dolní části u nástěnky 

 

 
1 1 x 1 1 

 
Polesí – u nádrže 

 

 
1 1 x 1 x 

 
Černá Louže – naproti autobusové 

zastávce 
 

 
 
1 

 
1 

 
x 

 
1 

 
x 

 
 

 


