
Obecně závazná vyhláška obce Psáry č. 2/2021,
osystému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a

odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území obce Psáry
Zastupitelstvo obce Psáry se usneslo dne 8. 12. 2021 v souladu s § 84 odst. 2 písm. h)
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízeni), vydat podle § 10 pism. d) zákona č.
128/2000 Sb., o obcích (obecni zřízení), a § 17 odst. 2 zákona é. 541/2020 Sb.. o
odpadech a o změně některých dalších zákonů, tuto obecně závaznou vyhlášku:

ČÁST PRVNÍ

OBECNÁ USTANOVENÍ

Článek l

Předmět a působnost vyhlášky

Vyhláška stanoví systém shromažďováni, sběru, přepravy, tnděni, využívání a
odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území obce Psáry (dále jen
systém"), systém nakládání se stavebním odpadem na území obce Psáry.

Článek 2

Základní pojmy

Pro účely této vyhlášky:

a) komunální odpad2 ' 
- veškerý odpad vznikající na území obce Psáry pn činnosti

fyzických osob a který je uveden jako komunální odpad v Katalogu odpadů3',
s výjimkou odpadů vznikajících u právnických osob nebo fyzických osob
oprávněných k podnikáni,

b) objekt je bytový a rodinný dům nebo stavba, ve které je alespoň jeden byt, nebo
stavba pro individuální rekreaci,

c) vlastník objektu je fyzická nebo právnická osoba, která vlastni objekt,

d) svazová společnost je oprávněná osoba, se kterou uzavřela obec Psáry smlouvu
na zajištěni systému nebo její subdodavatel,

e) směsný odpad je složka komunálního odpadu, která zůstává po vytndění složek
odpadu dle § 3 této vyhlášky,

f) objemný odpad je složka komunálního odpadu, která pro velké rozměry nemůže
být odkládána do sběrných nádob na směsný odpad, s výjimkou odpadu dle
písmene n) tohoto paragrafij,

;) nebezpečný odpad3 ' je odpad vykazující jednu nebo více nebezpečných
vlastnosti uvedených v pnloze č. 2 zákona o odpadech,



h) využitelné složky komunálních odpadů jsou papír a lepenka, sklo a plasty,
i)

j)

k)

l)

m)

")

svoz nebezpečného odpadu je svoz zajištěný v pravidelných intervalech na
určených místech osádkou speciálního vozidla svazové společnosti,

sběrná nádoba je typizovaná nádoba určená k odložení složek odpadu (tzv. PE
pytel, popelnice, kontejner, nebo velkoobjemový kontejner), která je ve
vlastnictví vlastníků objektů. Ve sběrné nádobě jsou složky odpadu přechodně
shromážděny do doby svozu. Specifikace sběrných nádob je uvedena v pnloze
č. l k této vyhlášce,

dostatečný objem sběrné nádoby na směsný odpad je takový vnitrní objem
sběrné nádoby nebo součet vnitrních objemů sběrných nádob, který při dané
frekvenci svozu odpadu a při daném počtu osob užívajících objekt umožňuje
uložit veškerý směsný odpad, vznikající při provozu domácností v objektu, do
sběrné nádoby,

shromažďovaci místo nebezpečných odpadů je místo zajištěné obcí Psáry pro
odkládání nebezpečného odpadu,

stavební odpad je odpad vzniklý při stavební činnosti fyzických osob,
právnických osob a fyzických osob oprávněných k podnikání,

sběrný dvůr obce Psáry je zaňzení, ve kterém mohou fyzické osoby odkládat
vytnděné složky komunálního odpadu, odpad z údržby zeleně a stavební odpad
pod dozorem obsluhy; sběrný dvůr slouží také jako shromažďovací místo
nebezpečných odpadů. Adresa sběrného dvora a provozní doba jsou uvedeny
v příloze č. 2 k této vyhlášce.

ČÁST DRUHÁ

KOMUNÁLNÍ ODPAD

Článek 3

Třídění odpadu

(l) Komunální odpad (dále jen "odpad") se třídí na následující složky:
a) papír a lepenka,

b) sklo,

c) plasty,

d) nápojové kartony,



e) kovy

f) objemný odpad,

g) nebezpečný odpad,

h) bioodpad.

(2) Směsný odpad je zbylý komunální odpad po stanoveném vytndění dle odst. (l).
Článek 4

Místa určená pro odkládání odpadu

(l) Místa určená pro odkládáni odpadu j sou:

a) sběrné nádoby pro jednotlivé složky odpadu, umístěné v souladu se
zvláštními předpisy4 ',

b) sběrný dvůr obce Psáry a jiná místa, pokud je v nich obcí Psáry
organizován sběr složek odpadu.

(2) Místa určená a zaj ištěná pro odkládání nebezpečného odpadu j sou:

a) sběrný dvůr obce Psáry a shromažďovací místa nebezpečných odpadů,

b) zastávky pravidelného svozu, na nichž je zajištěn sběr a svoz
nebezpečného odpadu s výjimkou vyřazených zařízení obsahující
chlorfluomhlovodíky (chladničky, mrazící zařízeni a jejich kombinace.
určené pro použití v domácnostech), a kromě vyřazených elektrických a
elektronických zařízeni obsahujících nebezpečné látky (televizory a
počítačové monitory),

c) jiná místa, pokud je v nich obci organizován sběr určitých dmhů
nebezpečného odpadu.

(3) Tnděný opad je shromažďován do zvláštních sběrných nádob. Zvláštní
sběrné nádoby jsou umístěny na stanovištichjejichž výčet je uveden na
www psary cz. Zvláštní sběrné nádoby jsou barevně odlišeny a označeny
příslušnými nápisy.

(4) Sběr objemného odpadu je umožněn ve sběrném dvoře obce Psaly.

(5) Sběr biologického odpadu je umožněn ve sběrném dvoře obce Psáry a svozovou
firmou na základě samostatné smlouvy.

(6) Sběmé^nádoby dle odstavce l písm. a) mohou využívat fyzické osoby a dále,
pro odkládání jimi produkovaného odpadu, pouze původci odpadů5', kten
uzavřeli písemnou smlouvu61 s obcí Psáry.



(7) Sběrný dvůr dle odstavce l pism. b) mohou využívat fyzické osoby a dále, pro
odkládáni jimi produkovaného odpadu, pouze původci odpadů5', kten uzavřeli
písemnou smlouvu61 s obci Psáry.

Článek 5

Povinnosti fyzických osob

Fyzické osoby jsou povinny:

a) odpad třídit na složky uvedené v § 3,

b) vytříděný papír, sklo, plasty, nápojové kartony, kovy odkládat do
označených sběrných nádob,

c) odděleně shromažďovat nebezpečný odpad, přitom jsou povinny počínat
si tak, aby nedošlo k ohroženi života a zdraví lidí, zvířat či rostlin nebo
nedošlo k ohrožení nebo poškozeni životního prostředí,

d) objemný odpad odkládat na sběrný dvůr obce Psáry,

e) směsný odpad odkládat do označených sběrných nádob,

f) ukládat do sběrných nádob pouze složky odpadu, odpovídající označení
sběrné nádoby; užíváni sběrných nádob pro jiné složky odpadu a k jinému
účelu je zakázáno,

g) počínat si tak, aby svým jednáním neznemožnily provedení pravidelného
sběru a svozu odpadu.

Článek 6

Umisťování sběrných nádob

Sběrné nádoby budou umisťovány tak, aby nebyl porušen zákon č. 13/1997 Sb. o
pozemních komunikacích81.

Článek 7

Frekvence svozu odpadu

Svoz směsného odpadu je prováděn podle převládajícího typu zástavby a je
zajišťován s frekvencí Ix za týden. Svazové dny a další podrobnosti pro jednotlivé
oblasti jsou uveřejněny na http://www. psarv. cz



ČÁST TŘETÍ

USTANOVENI PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ

Článek 8

Zrušovací ustanovení

Zrušuje se obecně závazná vyhláška Obce Psáry č. 3/2015, o systému shromažďování.
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících
na území obce Psáry.

Článek 9

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem l. ledna 2022.

Mgr. Milan Vácha, v. r.
starosta Obce Psáry

'7

rlasta Málková, v. r.
listostarostka Obce Psáry
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Příloha c. l k obecně závazné vyhlášce c. 2/2021

Specifikace sběrných nádob

Typ sběrné nádoby

PE pytel na směsný odpad

Nádoba - popelnice na směsný
odpad

Kontejner na směsný odpad

Kontejner na papír a lepenku-
modrý

Kontejner na plasty -žlutý

Kontejner na sklo-zelený

Kontejner na nebezpečný
odpad

Kontejner na velkoobjemový
odpad

Kontejner na nápojové kartony

Objem sběrné nádoby
(v
litrech)

1100

120

120 240



Příloha i. 2 k obecné závazné vyhlášce c. 2/2021

Sběrný dvůr Psáry se nachází v areálu bývalého zemědělského družstva na Štědřiku
(za trafikou).

Otevírací doba sběrného dvora: středa 15. 00 - 18. 00
sobota9. 00-15. 00


