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Úvod: 
 
Účel koncepce nakládání s odpady: 
 
Účelem koncepce odpadového hospodářství obce Ostopovice je v souladu s principy trvale 
udržitelného rozvoje, s cíli Plánu odpadového hospodářství ČR (dále jen POH ČR) a Plán 
odpadového hospodářství Jihomoravského kraje (dále jen POH JmK) stanovit: 

 výhled pro systém odpadového hospodářství obce na období 10 let, 
 cíle a opatření pro snížení množství odpadů a jejich nebezpečných vlastností, 
 opatření pro splnění cílů závazné části POH kraje, 
 podmínky pro realizaci navrženého systému odpadového hospodářství obce, 
 ekonomickou optimalizaci nakládání s odpady v obci, 
 způsob komunikace s veřejností s cílem zajistit splnění cílů koncepce. 

 
Působnost koncepce nakládání s odpady: 
 
Koncepce nakládání s odpady je platná na území obce Ostopovice, která je dána administrativní 
hranicí danou katastrálním územím obce Ostopovice. 
 
Údaje o obci Ostopovice: (údaje k březnu 2007) 
Počet obyvatel: 1394 
Rodinných domů: 383 
Bytových domů: 17 
Nezaměstnanost: 4,01 % 
Nezaměstnaní evidovaní na Úřadu práce: 27 
Katastrální plocha: 384 ha 
Obec s rozšířenou působností: Šlapanice 
Identifikační údaje obce: 
Obecní úřad Ostopovice, 
U Kaple 5, 
664 49 Ostopovice 
IČO: 00282294 
Statutární zástupce: Mgr. Zuzana Benešová, starostka 
Tel.: 547 211 381 
e-mail: starostka@ostopovice.cz 
www.ostopovice.cz 
 
Zpracovatel koncepce: 
Hnutí DUHA 
Bratislavská 31 
602 00 Brno 
IČO: 15547779 
Statutární zástupce: Mgr. Petr Machálek 
Zpracovatelé: Ing. Ivo Kropáček, Mgr. Tomáš Přikryl 
Tel.: 545 214 431 
Fax.: 545 214 429 
e-mail: info@hnutiduha.cz 
www.hnutiduha.cz 
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I. Analytická �ást 

 

Geografická, demografická, hospodá�ská, ekologická a územní charakteristika: 
 
Ostopovice (245 m.n.m.) jsou velkou sídelní obcí s téměř 1400 obyvateli a najdeme ji u jihozápadního 
okraje města Brna a v předhůří Bobravské vrchoviny. Obec se rozkládá na pravém břehu říčky 
Leskavy a západně od městské části Brna - Starého Lískovce. Východním směrem nedaleko obce se 
rozprostírá na severní stráni vrcholku Rovný (307 m.n.m.) rozlehlý ovocný sad. Nad jižním okrajem 
Ostopovic se zvedají zalesněné stráně kopce Přední hora (313 m.n.m.) a jihozápadně od něj se zvedá 
Urbanův kopec (334 m.n.m.), na jehož severovýchodní stráni je roztroušena celá řada soukromých 
chat a na úpatí kopce je zahrádkářská kolonie. Kolem severního okraje obce vede železniční trať na 
trase Brno - Střelice a dále pokračuje do Třebíče a nebo do Ivančic. Ostopovicemi prochází značená 
trasa lokální cyklostezky a žlutá turistická značka.  
První písemná zmínka o obci je z roku 1237. Na konci 13. století je v obci uváděna tvrz a panský dvůr. 
V roce 1540 již není tvrz panským sídlem a je uváděna jako pustá. V průběhu let tvrz beze stopy 
zanikla. Dominantou obce je kaple svatého Jana Křtitele postavená v roce 1893. 
 
Z údajů Českého statistického úřadu vyplývá, že obyvatel v obci přibývá takto: 
Obyvatel k 31.12.2001: 1298 
Obyvatel k 31.12.2003: 1367 
Obyvatel k 31.12.2004: 1383 
Obyvatel k 31.12.2005: 1380 
 
 
Přičemž v březnu 2007 měla obec již 1392 obyvatel s následujícím věkovým rozložením: 

 do 18 let: 246 
 do 60 let: 816 
 nad 60 let: 330 

 
V Ostopovicích podnikají následující subjekty: 
3x pohostinství 
1x penzion 
2x kadeřnice 
2x zámečnictví 
3x stolařství 
1x výrobna spojovacích materiálů 
1x prodejna chov. potřeb 
2x opravna elektrozařízení (měřící technika a bojlery) 
1x prodejna potravin 
1x velkoobchod s potravinami 
2x instalatér 
3x autoopravna 
 
V obci se nachází také malotřídní základní škola se třemi třídami a pěti stupni. Ve školním roce 2005 – 
2006 ji navštěvovalo 32 žáků. 
Mateřskou školu s dvěma třídami navštěvovalo ve školním roce 2005 - 2006 na 51 dětí. Přičemž 
kapacita školky je 60 dětí. 
 
V říjnu 2007 zahájilo v obci provoz mateřské centrum. 
 
Nakládání s odpady, sou�asný stav: 
 
V obci Ostopovice byly do 90. let odpady odváženy technickými službami na skládku a částečně 
skládkovány v lokalitě Pod Panským kopcem. Tato skládka však nesplňovala požadavky zákona a 
v roce 2002 byla zalesněna. Svoz směsného komunálního a vytříděného odpadu provádí od počátku 
90. let firma A.S.A. Směsný komunální odpad je ukládán na skládce v Žabčicích a vytříděný odpad 
míří na dotřiďovací linku v Třebíči. 
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Obec se může jako jedna z mála obcí pochlubit poklesem množství produkce odpadů. Produkce 
odpadů v obci klesá cca o 6 % ročně na hodnotu 245 kg/os/rok v roce 2005. Výkyv v roce 2004 je 
způsoben zřejmě zpřesněním evidence. 
 
Graf 1: Vývoj produkce komunálních odpadů 

 
 
Hlavní část komunálních odpadů tvoří směsný komunální odpad. Právě pokles tohoto převážejícího 
druhu odpadu o více než 6 % ročně způsobuje pokles celkového množství odpadů. V roce 2005 obec 
produkovala 213 kg směsného komunálního odpadu na osobu, tedy polovinu průměrné produkce v 
ČR. 
 
V obci je provozován systém odděleného sběru plastů společně s nápojovými kartony, papíru, bílého 
a barevného skla v k tomu určených sběrných nádobách. V obci se v současné době nachází 5 
sběrných míst různě vybavených kontejnery na tříděné složky komunálního odpadu. 



Koncepce nakládání s odpady obce Ostopovice 

Hnutí DUHA, Bratislavská 31, 602 00 Brno, www.hnutiduha.cz, info@hnutiduha.cz 
6 

Tab. 1: Produkce komunálních odpadů v obci Ostopovice 

Produkce [t/rok] Změna produkce [%] Katalog. č. 
odpadu 

Název druhu 
odpadu 

Kat. 
odpadu 2002 2003 2004 2005 2006  03/02  04/03  05/04  06/05 

Měrná 
produkce 
v r. 2005 
[kg/os] 

160103 Pneumatiky O 141 ks 85 ks 1,005 1,245 1,008     123,88 80,96 0,90 
170107 Stavební suť O       6,25 29,5       472,00 4,53 
200101 Papír O       6,84 3,5       51,17 4,96 
200113 Rozpouštědla N 0,03 0,051 0,05 0,01 0,06 170,00 98,04 20,00 600,00 0,01 
200114 Kyseliny N 0,01 0,001 0,004     10,00 400,00       
200115 Zásady N       0,05           0,04 

200117 Fotochemikálie N 6 l 0,01                 
200119 Pesticidy N 0,021 0,02 0,0001 0,029   97,56 0,50 29000,00   0,02 

200121 Zářivky N 19 ks 

20 ks 
+ 

0,004 0,003 0,005 0,002     166,67 40,00   
200123 Ledničky N 19 ks 3 ks 0,684 0,288 0,45     42,11 156,25 0,21 

200126 Oleje a tuky N 
0,11+31 

l 0,051 0,036 0,212 0,15   70,59 588,89 70,75 0,15 
200127 Barvy a lepidla N 0,316 0,342 0,165 0,68 0,43 108,23 48,25 412,12 63,24 0,49 
200131 Cytostatika N 0,01 0,002 0,007 0,005   20,00 350,00 71,43   0,00 

200133 
Baterie a 

akumulátory N 
0,72+22 

ks 

0,07 
+ 

88ks 0,556 0,384 0,7     69,06 182,29 0,28 

200135 
Elektronické 

zařízení N 55 ks 41 ks 0,765 0,525 0,616     68,63 117,33 0,38 

200301 

Směsný 
komunální 

odpad O 325,9 308 290,58 295,23 189,6 94,52 94,34 101,60 64,22 213,93 

200307 
Objemný 

odpad O     1,28 3,8 10,2     296,88 268,42 2,75 
 

200102/150107 Sklo O 5,815 7,04 7,21 7,93 6,05 121,07 102,41 109,99 76,29 5,75 
 

200104/150102 Plasty O 4,408 4,487 4,92 4,96 5,62 101,79 109,65 100,81 113,31 3,59 
 

200140/170405 Kovy O 12,72 22,52 12,34 10,98 15,48 177,04 54,80 88,98 140,98 7,96 

20108 
Agrochemické 

odpady N         0,002           
200129 Detergenty N         0,04           
Celkem     349,2 342,5 318,6 338,18 262,4         245,05 

 
Tab. 2: Sběrná hnízda v Ostopovicích 

místo/komodita/ 
počet kontejnerů 

plasty/ 
nápojové kartony 

bílé sklo barevné 
sklo 

 

papír 

Branky 2 1 1 1 
Na Rybníčku 2 0 1 1 

ZŠ Ostopovice 2 0 1 1 
Obchod ul. Nová 2 1 1 1 

ul. Sadová 1 1 1 1 
sběrný dvůr 0 0 0 2 

 
Četnost svozu 

1x za 14 dní 
1x týdně (1.5. – 30.9.) 

1x měsíčně 1x měsíčně 1x týdně 
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Míra materiálového využití komunálních odpadů v obci se v roce 2006 pohybovala přes 20 %, tedy 
jeden a půl násobek průměru v ČR. Pokud by se do míry materiálového využití nezapočítala stavební 
suť pohybovala by se míra materiálového využití pod celorepublikovým průměrem. Výtěžnost 
separovaného sběru využitelných druhů komunálních odpadů je velmi nízká pod 50 % celostátního 
průměru. Skla se v obci vyseparovalo pouze 4,35 kg/os, plastů 4 kg/os (celonárodní průměr je 5,14 
kg/os ) a papíru jen 2,5 kg/os (celonárodní průměr je 11,43 kg/os). Nejlepší výsledky má separace 
kovů, kterých se v roce 2006 vytřídilo přes 11 kg na osobu (celonárodní průměr je 12,56 kg/os.). 
 
Dvakrát ročně probíhá v obci svoz nebezpečného odpadu firmou A.S.A. 
 
Graf 2: Výsledky tříděného sběru odpadů v Ostopovicích 

 
 
Obcí je na ulici U Dráhy provozován sběrný dvůr odpadů o velikosti cca 20x25 m. Otevřený pro 
veřejnost je 2 hodiny týdně, v sobotu od 9 do 11 hodin. Sběrný dvůr je osazen dvěma 
velkoobjemovými kontejnery pro sběr objemného odpadu, dvěma kontejnery na papír a 
velkoobjemový kontejner na kovy. V prostoru sběrného dvora stojí dvojgaráž sloužící jako parkovací 
místo pro obecní malotraktor a zařízení na údržbu veřejné zeleně. Sběrný dvůr stojí na štěrkové 
vodohospodářsky zabezpečené ploše, ale není dostatečně vybaven ke sběru nebezpečných odpadů, 
elektroodpadů a autovraků. Neumožňuje dokonce ani odevzdat všechny v obci tříděné odpady. 
 
Obecně závaznou vyhláškou č. 2/2006, kterou se mění vyhláška č. 1/2002 je dáno, že fyzické osoby 
s trvalým bydlištěm v obci platí za odpad místní poplatek ve výši 480 Kč/rok. Nárok na poplatkovou 
úlevu ve výši 100,- Kč ročně z poplatku má: 

- fyzická osoba, která má v obci trvalý pobyt a dosáhne v příslušném kalendářním roce 75 a 
více let nebo jí je 6 či méně let, 

- fyzická osoba, která je držitelem průkazu ZTP nebo ZTP-P 
Fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou nebo sloužící k individuální rekreaci, 
nacházející se na území obce, ve které není hlášena k trvalému pobytu žádná fyzická osoba platí 
250,- Kč/rok. 
 
Pro separaci tříděných odpadů má obec sepsánu smlouvu s firmou EKO-KOM a.s. Zpětný odběr 
elektrozařízení je smluvně upraven s firmou ASEKOL, s.r.o.  
Ekonomické údaje o nakládání s odpady v obci v roce 2006: 
 
Příjmy:  
Poplatek za odpad:     722 108 Kč 
Příjmy za tříděný odpad:        55 476 Kč 
Příjmy z pronájmu kontejnerů:           1 200 Kč 
Příjmy celkem:    778 784 Kč 
 



Koncepce nakládání s odpady obce Ostopovice 

Hnutí DUHA, Bratislavská 31, 602 00 Brno, www.hnutiduha.cz, info@hnutiduha.cz 
8 

Výdaje: 
Sběr a svoz NO:       29 736 Kč 
Sběr a odvoz komunálních odpadů:  727 549 Kč 
Výdaje celkem:    757 285 Kč 
 
 
Vyhodnocení stávajícího zp�sobu nakládání s odpady s 

po�adavky stanovenými zákonem a provád�cími p�edpisy: 
 
Legislativní rámec pro nakládání s odpady je dán zákonem č. 185/2001 Sb., o 
odpadech a následujícími prováděcími předpisy: 
 

 Vyhláška MŽP č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných 
odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při 
udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů), ve znění 
pozdějších předpisů, 

 Vyhláška MŽP č. 382/2001 Sb., o podmínkách použití upravených kalů na zemědělské půdě, 
ve znění pozdějších předpisů, 

 Vyhláška MŽP č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších 
předpisů, 

 Vyhláška MŽP č. 384/2001 Sb., o nakládání s PCB, 
 Vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 237/2002 Sb., o podrobnostech způsobu 

provedení zpětného odběru některých výrobků, ve znění pozdějších předpisů, 
 Vyhláška MŽP a MZdr č. 376/2001 Sb., o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů, ve 

znění pozdějších předpisů. 
 
Na základě porovnání způsobu nakládání s odpady s požadavky zákona a prováděcích předpisů lze 
konstatovat, že s odpady je nakládáno v souladu s legislativou. 
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II. Návrhová �ást 
 
Vyhodnocení souladu odpadového hospodá�ství s relevantními �ástmi závazné 

�ásti POH JmK: 
 
 

POH Jihomoravského kraje 
Oblast OH Stanovené cíle a opatření 

 
Soulad 

 
Poznámka 

Opatření k omezování 
množství odpadů a 
jejich nebezpečných 
vlastností 

100 % mladé generace prochází 
systémem environmentální výchovy 
a vzdělávání (základní, střední a 
vysoké školství) v roce 2006. 

 
Částečně 

Školní mládež 
v Ostopovicích 
prochází systémem 
environmentální 
výchovy a vzdělávání, 
avšak nikoli koncepčně 
zaměřené na OH. 

Zásady pro nakládání s 
komunálními odpady 

Zvýšit materiálové využití 
komunálních odpadů na 50 % do 
roku 2010 ve srovnání s rokem 
2000. 

 
 

Částečně 

Problémem je nízká 
účinnost tříděného 
sběru od obyvatel. 
Míra materiálového 
využití sice činila v obci 
23 % v roce 2006, 
tvořila ji však 
především 
vyseparovaná stavební 
suť. Je proto nutné 
zvýšit počet sběrných 
míst a zajistit 
propagací lepšímu 
třídění také dalších 
složek KO. 

 Spalovat 30 %, respektive  65 % 
směsných komunálních odpadů s 
energetickým využitím v roce 2006, 
respektive v roce 2010.  

 
NE 

Směsné komunální 
odpady z obce jsou 
odváženy na skládku. 
Kraj doposud nevytvořil 
integrovaný systém, 
který by umožnil 
dosáhnout tohoto 
krajským úřadem 
zvoleného cíle. 

 Zajistit sběr, následné využití, 
případně řízené odstranění 50 %, 
respektive 75 % nebezpečných 
složek komunálních  odpadů v roce 
2005, respektive v roce 2010. 

 
Částečně 

Obec zajišťuje tříděný 
sběr nebezpečných 
odpadů. Vytříděné 
odpady předává 
k řízenému odstranění 
/ využití. 

Zásady pro nakládání 
se stavebními odpady 

Využívat 50 % hmotnosti 
vznikajících stavebních a 
demoličních odpadů do 31. prosince 
2005 a 75 % hmotnosti vznikajících 
stavebních a demoličních odpadů 
do 31. prosince 2012 

Částečně Stavební suť se začíná 
objevovat jako součást 
vyseparovaných 
komunálních odpadů. 
Chybí však ustanovení 
ve vyhlášce, které 
zajistí využití těchto 
odpadů 

Zásady pro nakládání s 
elektronickým a 
elektrotechnickým 
odpadem 

Zvýšit úroveň  sběru tříděných 
vyřazených elektrických a 
elektronických zařízení na 4 kg na 
osobu za rok z domácností do 31. 
prosince 2006 

NE Odpady jsou sbírány 
při mobilním svozu a 
ojediněle 
shromažďovány na 
sběrném dvoře. 
Množství separované 
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v roce 2006 činilo cca 1 
kg/os/rok. Splnění cíle 
by měly sledovat 
především 
autorizované 
společnosti zpětného 
odběru. Obec by měla 
dosažení tohoto cíle 
napomoci. 

Podíl odpadů 
ukládaných na skládky 

Snížit hmotnostní podíl odpadů 
ukládaných na skládky s výhledem 
dalšího postupného snižování o 20 
% v roce 2010 

 
ANO 

 

Obec cíle dosáhla. 

 Snížit podíl skládkovaných 
energeticky využitelných odpadů na 
35 % v roce 2010 

NE Kraj doposud nevytvořil 
integrovaný systém, 
který by umožnil 
dosáhnout tohoto 
krajským úřadem 
zvoleného cíle. 

Snižování množství 
biologicky 
rozložitelných odpadů 
ukládaných na skládky 

Snížit podíl skládkovaných 
biologicky rozložitelných 
komunálních odpadů na 75 % stavu 
produkce r. 1995 do roku 2010 na 
50 % stavu produkce r. 1995 do 
roku 2013 na 35 % stavu produkce 
r. 1995 do roku 2020 

 
 

NE 

Obec se doposud 
nezačala systematicky 
zabývat problematikou 
biologicky 
rozložitelného odpadu. 
Koncepce navrhuje 
v tomto směru zásadní 
změnu. 

 
Z vyhodnocení souladu odpadového hospodářství obce s Plánem odpadového hospodářství kraje 
vyplývá, že odpadové hospodářství obce není doposud plně v souladu s POH JmK kraje a ČR *. 
 
 * Nařízení vlády 197/2003 Sb., o Plánu odpadového hospodářství ČR 
 
Opatření pro prevenci vzniku odpadů:  
- 100 % mladé generace prochází systémem environmentální výchovy a vzdělávání (základní, 
střední a vysoké školství) v roce 2006: 
 
Ačkoli žáci ostopovické ZŠ prochází systémem environmentální výchovy a vzdělávání, považujeme 
toto opatření pro prevenci vzniku odpadů za zcela nedostatečné. Domníváme se, že zajištění obecné 
environmentální výchovy pro mládež nepovede k zaznamenatelnému snížení produkce odpadů. 
Pokud by měla mít environmentální výchova zaznamenatelný vliv na snižování vzniku odpadů, musela 
by být například vedena přímo s cílem vzdělat mládež v možnostech předcházení vzniku odpadů. 
Kapitole prevence vzniku odpadů je třeba věnovat v obecní koncepci mnohem více pozornosti. 
 
Zásady pro nakládání s komunálními odpady:  
- Zvýšit materiálové využití komunálních odpadů na 50 % do roku 2010 ve srovnání s rokem 
2000: 
 
Současná míra materiálového využití komunálních odpadů činní 23 %. Problémem je však nízká 
účinnost tříděného sběru, nízké zapojení občanů do systému třídění a nedostatečné recyklační 
služby.  
Je proto nutné zvýšit účinnost tříděného sběru výrazným zahuštěním sběrných míst na tříděný sběr 
plastu, papíru, skla a nápojových kartonů. Je tedy nutné přejít z kontejnerového na odvozný systém 
sběru (pytlový sběr). Zvýšit zapojení občanů do systému třídění odpadů je možné dále zvýšením 
motivace a propagací separovaného sběru. 
Dále je potřeba rozšířit možnosti třídění odpadů tak, aby občané měli možnost třídit většinu 
produkovaných odpadů. Doposud mají občané možnost třídit pouze malou část produkovaných 
odpadů (papír, plasty, nápojové kartony, sklo a kovy tvoří celkem méně než 45 % všech domovních 
odpadů). Největší částí domovních odpadů je kuchyňský a zahradní odpad, kterému však doposud 
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není věnována dostatečná pozornost. Podíl skládkování tohoto odpadu celorepublikově narůstá 
v rozporu s cíly legislativy na jeho pokles.  
 
- Spalovat 30 %, respektive  65 % směsných komunálních odpadů s energetickým využitím v 
roce 2006, respektive v roce 2010: 
 
Obec Ostopovice deklaruje svou snahu maximálně snižovat množství směsných komunálních 
odpadů, dosáhnout vysoké míry materiálového využití komunálních odpadů a postupně omezovat 
skládkování komunálních odpadů. Souhlasíme s energetickým využitím odpadů, avšak spalování 
směsných komunálních odpadů považujeme v souladu s evropskou i národní legislativou za způsob 
odstraňování odpadů (např. zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, 
ve znění pozdějších předpisů). 
Jihomoravský kraj výše uvedené opatření nenaplňuje a nepřišlo doposud s žádným konkrétním 
návrhem jak jej naplnit. 
 
Zásady pro nakládání se stavebními odpady: 
- Využívat 50 % hmotnosti vznikajících stavebních a demoličních odpadů do 31. prosince 2005 
a 75 % hmotnosti vznikajících stavebních a demoličních odpadů do 31. prosince 2012: 
 
Obec Ostopovice nyní nemá k dispozici nástroj k řízení množství a využití vznikajících stavebních 
odpadů. Doporučujeme využít metodický pokyn odboru odpadů MŽP k nakládání s odpady ze 
stavební výroby a s odpady z rekonstrukcí a odstraňování staveb, kde se nabádá k vydání obecně 
závazné vyhlášky, kterou obec ve své samostatné působnosti stanoví systém shromažďování, sběru, 
třídění, přepravy, využívání a odstraňování komunálních odpadů, včetně systému nakládání se 
stavebním odpadem podle § 17 odst. 2 zákona o odpadech. 
  
Do části týkající se nakládání se stavebním odpadem by měla obec následně doplnit ustanovení o 
povinnosti pro fyzické osoby: 

a) ukládat stavební a demoliční odpad na místa určená obcí (sběrný dvůr),  
b) zajistit předání stavebního a demoličního odpadu provozovateli zařízení na využití (úpravu, 

recyklaci) tohoto odpadu. 
 
Zásady pro nakládání s elektronickým a elektrotechnickým odpadem: 
- Zvýšit úroveň  sběru tříděných vyřazených elektrických a elektronických zařízení na 4 kg na 
osobu za rok z domácností do 31. prosince 2006: 
 
Současná úroveň sběru těchto zařízení dosahuje cca 1 kg/os/rok. Naplnění tohoto cíle může být tedy 
problematické. Množství vyřazených spotřebičů v obci je mnohem nižší, než např. u velkých měst s 
množstvím administrativních a technologických pracovišť s velkým množstvím rychle obměňované 
výpočetní techniky. Spotřebiče jsou odebírány v obci při mobilním svozu a výjimečně ve sběrném 
dvoře.  
Obec nemá jiné možnosti jak zvýšit míru separace těchto odpadů jinak než spolupráci 
s autorizovanými společnostmi zabývající se zpětným odběrem těchto odpadů. Obec může ve 
spolupráci s autorizovanou společností zpracovat informační kampaň o tom jak správně nakládat 
s elektronickým a elektrotechnickým zařízeními. 
 
Podíl odpadů ukládaných na skládky : 
- Snížit hmotnostní podíl odpadů ukládaných na skládky s výhledem dalšího postupného 
snižování o 20 % v roce 2010 ve srovnání s rokem 2000: 
 
Obec Ostopovice jako jedna z mála obcí ČR splnila s předstihem cíl POH ČR i cíl POH JmK snížit 
podíl skládkovaných odpadů o 20 % v roce 2010 ve srovnání s rokem 2000. Přesto je třeba i nadále 
pokračovat ve snižování množství skládkovaných odpadů, jinak hrozí, že se trend otočí. 
 
- Snížit podíl skládkovaných energeticky využitelných odpadů na 35 % v roce 2010: 
 
Obec Ostopovice deklaruje svou snahu maximálně snižovat množství směsných komunálních 
odpadů, dosáhnout vysoké míry materiálového využití komunálních odpadů a postupně omezovat 
skládkování materiálově využitelných komunálních odpadů. Jihomoravský kraj výše uvedené opatření 
nenaplňuje a nepřišlo doposud s žádným konkrétním návrhem jak jej naplnit. 
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Snížit podíl skládkovaných biologicky rozložitelných komunálních odpadů na 75 % stavu 
produkce r. 1995 do roku 2010 na 50 % stavu produkce r. 1995 do roku 2013 na 35 % stavu 
produkce r. 1995 do roku 2020: 
 
Největší podíl BRKO ukládaného na skládky je obsažen ve směsném komunálním odpadu. Snížení 
biologicky rozložitelného podílu lze dosáhnout tříděním BRKO občany nebo zpracováním směsného 
komunálního odpadu technologií mechanicko-biologické úpravy (MBÚ). Technologie se na Jižní 
Moravě nenachází a investice do jejího vybudování je pro obec velikosti Ostopovic nenávratná. Pro 
Ostopovice je tedy vhodnější postupné zavádění tříděného sběru, který v obci zatím není zaveden. 
Vzhledem k neexistenci kompostárny v obci ani blízkém okolí (nejbližší kompostárna leží 
v Židlochovicích, tj. 20 km daleko). Je vhodné se v první fázi zaměřit na podporu domácího a 
komunitního kompostování. 
V druhé fázi by se obec měla soustředit na umožnění kompostování zahradních odpadů především 
z chatových oblastí a ze zástavby rodinných domků. Zahradní odpady mají minimální nízké nároky na 
kvalitu hygienizace. Využít by zde obec měla možnosti vybudovat obecní kompostoviště. Možnosti, 
která sice nabyla účinnosti v dubnu 2007, avšak doposud nebyla ministerstvem životního prostředí 
vydána vyhláška, která by obsahovala konkrétní pravidla pro obecní kompostoviště. 
Třetí fáze by měla zahrnovat sběr kuchyňských odpadů (včetně odpadů z restaurací a jídelen). 
Podmínkou pro třetí fázi nakládání s biologicky rozložitelnými odpady je vybudování v obci nebo 
blízkém okolí zařízení na využívání biologicky rozložitelných odpadů, která by umožňovala dosažení 
hygienizace materiálů dle nařízení 1774/2002 EP. Jedná se o kompostárnu s uzavřenými boxy pro 
dosažení vyšší teploty nutné k hygienizaci nebo bioplynovou stanici.  
 
Cíle koncepce OH obce Ostopovice: 
 

1. Prevence vzniku odpadů a opakované použití 
 

Jedním ze tří základních strategických cílů POH ČR (bod. 3.1.) je snižování měrné produkce odpadů 
nezávisle na úrovni ekonomického růstu. K naplnění tohoto cíle směřují cíle obce Ostopovice 
navržené v této části. Cíle POH Jihomoravského kraje na úrovni prevence vzniku odpadů jsou pro 
obec buď irelevantní, nebo již měly být splněny.  
 
Konkrétní dlouhodobý strategický cíl obce Ostopovice je snížit produkci směsných komunálních 
odpadů na množství blížící se k nule, tedy odpady třídit a využívat jako zdroj druhotné suroviny. 
K tomuto cíli by měly směřovat další kroky obce na poli odpadového hospodářství. 
 
Střednědobý cíl stanovený do roku 2017 je snížit produkci směsných komunálních odpadů na 150 
kg/os/rok (produkce v roce 2005 činila 214 kg/os/rok, jde tedy o snížení o 30 % během 10 let). V obci 
Ostopovice klesá od roku 2002 množství odpadů v průměru o 6 % ročně. Střednědobý cíl je zachovat 
tento pokles a nedopustit pokles tempa snižování produkce na více než polovinu. 
 
 
 
Cíl 1.  Snížit produkci 

směsných komunálních 
odpadů 

Termín realizace Do r. 2017 

Odpovědnost: OÚ Ostopovice 
Vazba na závaznou 
část POH JmK/POH ČR 

Strategický cíl POH ČR je snižování měrné produkce odpadů nezávisle na 
úrovni ekonomického růstu. 

Cílová hodnota: 150 kg/os/rok, indikátor: I.4. 
Činnosti: Opatření 1.1. až 1.6. Monitoring: hlášení 

obce o produkci odpadů 
Zdroje: více než 2 570 
tis. Kč 

 
Opatření: 
 

1.1. Vybudování obecního kompostoviště v souladu se zákonem o odpadech 
 
Obecní kompostoviště by mělo umožnit lidem ukládání odpadů ze zeleně. Termín 
zprovoznění se odvíjí od vydání vyhlášky MŽP, která by měla obsahovat podmínky pro 
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obecní kompostoviště. Obecní kompostoviště bude spojené se sběrným dvorem o 
velikosti přibližně 2000 m2. Bude pořízen malotraktor s příslušenstvím. Pro sběr 
nebezpečných odpadů bude nutné vybudovat krytou část. Předpokládáme 
spolufinancování z evropských fondů.  
 
Termín: 2008 kompostoviště, 2009 dobudování sběrného dvora 
Zodpovědnost: OÚ 
Náklady (bude upřesněno projektem):  
Vhodný pozemek (výměra – 2000 m2) – 600.000,- Kč 
Oplocení - 200.000,- Kč 
Zpevněná plocha ve SD 1000 m2  - 200.000, Kč 
Krytá část – 400.000 Kč 
Malotraktor s příslušenstvím -  400.000,- Kč 

 
 
1.2. Změna systému platby za produkci odpadů 

 
Současný místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, 
využívání a odstraňování komunálních odpadů je stanoven paušálně a neodráží snahu o 
prevenci vzniku směsných komunálních odpadů.  
Navrhujeme změnu z místního poplatku odvozeného od počtu obyvatel v domácnosti na 
poplatek za produkci komunálních odpadů odvozený od skutečně vyprodukovaných 
odpadů v domácnosti. Plátcem poplatku by byl vlastník nemovitosti, kde vzniká komunální 
odpad. Tento systém poplatku je zaveden například v hl. městě Praze, Dvoře Králové nad 
Labem a zvažuje jej také město Brno. Výše poplatku je odvozena od frekvence svozu a 
objemu produkovaných odpadů. 
Změna systému platby by se měla učinit na základě vyhodnocení změn systému sběru 
využitelných složek komunálních odpadů (viz. opatření 2.1.1.) 
 
Termín: 2009 
Zodpovědnost: OÚ 
Náklady: - 
 
 

1.3. Změna systému sběru směsných komunálních odpadů a platby za produkci odpadů 
 

Platba za produkci komunálních odpadů odvozená od produkce odpadu vlastníka 
nemovitosti je dobrým krokem, avšak zpoplatňuje spíše objem odpadu než jeho hmotnost. 
Výhodou je, že přenáší zpoplatnění/zodpovědnost na majitele nemovitosti a nikoli 
takzvaně na hlavu. 
Do budoucna doporučujeme zavést systém vážení směsných komunálních odpadů a 
platbu odvodit přímo od hmotnosti produkovaných odpadů. Tento systém funguje 
například v části města Dubnice nad Váhom (viz.: http://www.des.sk/odpady/) (1070 
občanů) nebo v obci Hranovnica (viz.: www.hranovnica.sk). Zavedení tohoto systému 
v Dubnici vedlo k následujícím výsledkům: 
o zvýšení tříděného sběru (papíru o 110 %, plastů o 94 %, kovů o 20 %) 
o snížení produkce směsných komunálních odpadů o 84 % 

Součástí systému zpoplatnění hmotnosti produkovaného směsného komunálních odpadů 
musí být také takzvané „čipování pytlů“ určených pro tříděné odpady, aby nedocházelo 
k bezplatnému zbavování se směsných odpadů jejich přimícháním do tříděného sběru. 
Zkušenosti se zaváděním tohoto sytému v Dubnici a dalších místech neprokázaly nárůst 
černých skládek. Vše však bylo doprovázeno předcházející intenzivní informační 
kampaní, což zaručuje realizace dalších bodů koncepce.  
 
Termín: 2009 
Zodpovědnost: OÚ 
Náklady: 500. 000,- Kč 
pracovník obce – ½ úvazek – 150 000,- Kč 

 
1.4. Podpora domácího a komunitního kompostování 
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Aby obec motivovala občany k domácímu a komunitnímu kompostování nabízí se využití 
modelu nákupu domácích kompostérů obcí (množstevní sleva za hromadný nákup) a 
jejich pronájem občanům se zájmem o domácí kompostování za symbolickou cenu (250 
Kč za 5 let). Domácnosti se zájmem o pronájem kompostérů by společně s kompostérem 
dostali nádobu na sběr kompostovatelných odpadů z kuchyně a brožuru o domácím 
kompostování. 
Obdobná podpora jako v případě domácího kompostování se nabízí také v případě 
komunitního kompostování. Obec nabídne občanům v činžovních domech používání 
společného domácího kompostéru. 
Aktivita má preventivní i úsporný charakter. Předpokládá-li se umístění 100 ks 
kompostérů do obce, pak pokud se do každého kompostéru umístí 300 kg odpadu jedná 
se o odklon 30 t odpadu. Při ceně cca 1000 Kč za uložení tuny odpadů na skládku se 
jedná o úsporu 30 tis. Kč, tato úspora není započtena do nákladů opatření.  

 
Termín: 2009 
Zodpovědnost: OÚ 
Náklady: 90 000,- Kč 

 
 
1.5. Konkrétní preventivní aktivity pro děti a mládež: pleny, svačiny 

 
Výrazné zastoupení mezi směsnými komunálními odpady mají vedle popelovin a 
biologicky rozložitelných odpadů také jednorázové dětské pleny. Novorozeně vyprodukuje 
za svůj přebalovací věk cca tunu směsného nerecyklovatelného odpadu, tedy ½ tuny 
ročně. Vhodnou aktivitou pro snížení jejich zastoupení v komunálním odpadu je používání 
pratelných bavlněných plen. Navrhujeme darovat novorozenci při narození balík různých 
typů pratelných bavlněných plen spolu s informačním letákem vlivu plen na životní 
prostředí a především na zdraví dítěte. Obdobné projekty byly odsouhlaseny 
zastupitelstvy obcí Ledenice a Nové Hrady v Jižních Čechách (příspěvek však činil pouze 
2500,- Kč a byl částečně hrazen ze zdrojů EU). Náklady: 5000 Kč na novorozeně, 
příspěvek obce by činil 2500,- Kč. 
Jako příspěvek k ekologické výchově na škole doporučujeme prvňákům při zápisu do ZŠ 
věnovat opakovaně použitelný box na svačinu spolu s informačním letákem o vlivu balení 
potravin na životní prostředí. Náklady: 150 Kč na žáka. 
 
Termín: 2008 
Zodpovědnost: OÚ 
Náklady: 30 000,- Kč/ročně 
 

1.6. Kulturní a společenské akce v obci 
 

Při povolování kulturních a společenských akcí v obci bude obec povolovat pouze takové 
akce, které budou nabízet občerstvení v opakovaně plněných (např. sklenice na pivo), 
zálohovaných, nebo biodegradabilních obalech a kde bude zajištěno třídění odpadů na 
papír, plasty, sklo a bioodpad. 
 
Termín: 2009 
Zodpovědnost: OÚ 
Náklady: - 

 
2. Tříděný sběr a materiálové využití 

 
Jedním ze základních strategických cílů POH ČR (bod. 3.1.) je maximální využívání odpadů jako 
náhrady primárních přírodních zdrojů. Také POH JmK požaduje zvýšit materiálové využití 
komunálních odpadů na 50 % do roku 2010 (cíl 2.1.). Dále POH JmK požaduje zvýšit míru tříděného 
sběru a využití nebezpečných odpadů (cíl 2.3.), stavebních odpadů (cíl 3), obalů (cíl 4), elektrických a 
elektronických zařízení (cíl 5), odpadních olejů (cíl 8.2.1.), baterií a akumulátorů (8.3.), zářivek (8.4.), 
domácího chlazení (8.5.) a pneumatik (8.6.). 
K naplnění těchto cílů směřují cíle obce Ostopovice navržené v této části. 
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Konkrétní dlouhodobý strategický cíl obce Ostopovice je zvýšit míru materiálového využití 
komunálních odpadů na 75 %, tedy třídit a materiálově využívat převážnou většinu odpadů. K tomuto 
cíli by měly směřovat další kroky obce na poli odpadového hospodářství. 
 
Střednědobý cíl stanovený do roku 2015 je zvýšit míru materiálového využití komunálních odpadů 
nad 50 % (v roce 2006 překročila 20 %). Střednědobý cíl je dosáhnout vyšší míry materiálového 
využití než požaduje POH ČR. 
 
Cíl 2. Zvýšit míru 

materiálového využití 
komunálních odpadů 
nad 50 % 

Termín realizace Do r. 2015 

Odpovědnost: OÚ Ostopovice 
Vazba na závaznou 
část POH JmK/POH ČR 

Strategický cíl POH ČR je zvýšení míry recyklace na 50 %. Cíl POH JmK je 
také zvýšení míry recyklace na 50 %. 

Cílová hodnota: > 50 %, indikátor: I.6. 
Činnosti: Opatření 2.1. až 2.5. Monitoring: hlášení 

obce o produkci odpadů 
Zdroje: více než 635 tis. 
Kč 

 
 
Opatření: 
 

2.1. Změna systému sběru využitelných složek komunálních odpadů 
 

Kontejnerový (donáškový) systém sběru by měl být současně doplněn o systém odvozný 
(pytlový). Pytlový systém dosahuje vyšší účinnosti při nižších docházkových 
vzdálenostech pro občany. Rodiny by dostaly k dispozici různě barevné pytle na tříděný 
sběr plastů, nápojových kartonů, skla a papíru. Frekvence svozů naplněných a svázaných 
pytlů bude 1x měsíčně. Pytle se budou svážet z počátku za pomocí dobrovolníků na 
sběrný dvůr, odkud se budou odvážet svozovou firmou na dotřiďovací linku. Kontejnerový 
systém by zůstal zachován především na místech s vyšším pohybem osob a zajišťoval by 
dostupnost třídění i pro návštěvníky obce.  
Výsledkem by měly být vyšší příjmy za množství vytříděných surovin od společnosti EKO-
KOM. Očekává se dosažení vyšší výtěžnosti tříděného sběru (nad 16 kg/os a rok pro 
součet papír, plasty, sklo, nápojové kartony, což by mělo zvýšit příjem za vytříděné 
suroviny o 60,- až 700,- Kč/t), vyšší hustota sběrné sítě (což by mělo zvýšit procento 
základní odměny o 13 %). Vyšší příjmy od společnosti EKO-KOM se očekávají cca v řádu 
10 tis. Kč. Vyšší míra třídění odpadů také povede ke snížení množství směsných 
komunálních odpadů cca o 15 t a tedy k úspoře cca v řádu 30 tis. Kč, tyto úspory však 
nejsou započteny do nákladů opatření. 
 
Termín zahájení: Leden 2008 
Zodpovědnost: OÚ 
Náklady:  
materiál: 55 000,- Kč/ročně (z toho 60 000,- Kč výdaje na pytle a svoz, 5 000,- Kč výdaje 
na informační kampaň. Odečteno 10 000,- Kč za vyšší příjmy za tříděný odpad) 
malé nákladní auto na svoz tříděného sběru do SD: 400 000,- Kč 

 
 
2.2. Změna a aktualizace obecní vyhlášky č. 1/2001, o nakládání s odpadem 

 
Zprovoznění obecního kompostoviště, změna systému sběru využitelných složek 
komunálních odpadů a změna platby za produkci odpadů si vyžádá také změnu a 
aktualizaci obecní vyhlášky o nakládání s odpadem. Nově by se měly také upravit 
podmínky pro nakládání se stavebním odpadem tak, aby byla povinnost jej odvézt 
k využití. Dále by se měly upravit podmínky pro třídění zahradních odpadů a podobně.  
 
Termín: Prosinec 2007 
Zodpovědnost: OÚ 
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Náklady: - 
 
2.3. Optimalizace provozu stávajícího sběrného dvora 
 

Sběrný dvůr je nutné dovybavit, tak aby odpovídal standardům. Sběrný dvůr by měl být 
schopen přijímat všechny v obci tříděné druhy odpadů: papír, plasty, nápojové kartony, 
bílé a barevné sklo, kovy, hliník, objemné odpady, biologicky rozložitelné odpady a 
nebezpečné odpady. Sběrný dvůr by také měl do budoucna být dostatečným zázemím 
pro systém pytlového sběru a umožnit skladování a případné dotřídění odpadů. Ideální by 
také bylo, kdyby sběrný dvůr mohl fungovat jako místo opakovaného použití odpadů/věcí. 
Sběrný dvůr na ulici U Dráhy však není do budoucna schopen těmto požadavkům 
velikostně dostát. V optimálním případě by mělo být vybudováno nové sběrné středisko, 
které by bylo schopno plnit všechny výše uvedené nároky. 
V první fázi by tedy sběrný dvůr U Dráhy měl být schopen přijímat objemný odpad, 
elektronické a elektrotechnické zařízení, papír, plasty, nápojové krabice, bílé a barevné 
sklo a kovy. Bude tedy třeba jej vybavit kontejnery na plasty/nápojové krabice, bílé a 
barevné sklo. Aby byl sběrný dvůr schopen přijímat elektronická zařízení, baterie, 
světelná zařízení a malé elektrospotřebiče musí být dovybaven paletovými* nádobami, 
plachtou apod.  
 
Termín: Prosinec 2007 
Zodpovědnost: OÚ 
Náklady: 100 000,- Kč 
 
*Jedná se o nádoby tvarem uzpůsobené k manipulaci vysokozdvižným vozíkem  
 

2.4. Tříděný sběr a využití biologicky rozložitelných odpadů 
 

Podpora domácího a komunitního kompostování je dobrý krok ke snížení množství 
směsného komunálního odpadu a snížení skládkování biologicky rozložitelných odpadů. 
Ze zkušenosti jiných obcí je však známo, že někteří občané by využili i tříděný odvozný 
sběr kuchyňského, nebo zahradního odpadu. Doporučujeme proto v roce 2010 zahájit 
v obci také tříděný sběr kuchyňských odpadů. Tento tříděný sběr by měl být zpoplatněn, 
neboť se bude jednat o nadstandardní službu (v té době budou mít všichni možnost 
zdarma odkládat zahradní odpady na obecní kompostoviště a kuchyňské odpady do 
domácího nebo komunitního kompostéru). Cena za odvoz kontejneru na kuchyňský 
odpad by měla být však stále nižší než za odvoz nádoby na směsný komunální odpad. 
Opatření předpokládá nalezení nebo vybudování blízké kompostárny, kterou by 
provozovala blízká obec nebo zemědělské družstvo. Přesné náklady je možné určit na 
základě zajištění využití a odbytu kompostu. 
 
Termín: 2010 
Zodpovědnost: OÚ 
Náklady: třeba vyjasnit  

 
2.5. Propagace tříděného sběru a vybudování zpětné vazby mezi obcí a občany 

 
Zvýšení míry materiálového využití komunálních odpadů není myslitelné bez neustálé 
komunikace s občany. Je proto nutné vybudovat zpětnou vazbu od občanů na aktivity 
obce v odpadovém hospodářství. Navrhujeme proto obci zahájit vydávání pravidelné 
rubriky o odpadech v obecním zpravodaji. Rubrika by měla opakovaně přinášet informace 
o úspěších tříděného sběru, nákladech obce na odpadové hospodářství, snahách obce na 
poli odpadového hospodářství a informace o zpětném odběru a následném využití 
vytříděných surovin. 
Každé dva roky by si obec měla nechat udělat dotazníkový průzkum, kde by si ověřila 
reakci občanů na předchozí i následné kroky naplňování koncepce nakládání s odpady. 
Dotazníkový průzkum může připravit a realizovat Hnutí Duha. 
Obec by také měla mít k dispozici prostředky k provedení rozboru odpadů a na propagaci 
tříděného sběru a informování občanů pomocí internetových stránek, rozhlasem, letáky a 
podobně.  
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Termín: každoročně 
Zodpovědnost: OÚ 
Náklady: 40 000,- Kč/ročně 
 

 
3. Odstranění odpadů 
 

Jedním ze základních strategických cílů POH ČR (bod. 3.1.) je minimalizace negativních vlivů na 
zdraví lidí a životní prostředí při nakládání s odpady. Mezi hlavní cíle pak patří: „snížit maximální 
množství biologicky rozložitelných komunálních odpadů ukládaných na skládky tak, aby podíl této 
složky činil v roce 2010 nejvíce 75 % hmotnostních, v roce 2013 nejvíce 50 % hmotnostních a 
výhledově v roce 2020 nejvíce 35 % hmotnostních z celkového množství BRKO vzniklého v roce 
1995“ a „snížit hmotnostní podíl odpadů ukládaných na skládky o 20 % do roku 2010 ve srovnání s 
rokem 2000 a s výhledem dalšího postupného snižování“. Krajský cíl nakládání s odpady je zde 
však v rozporu se strategickým cílem POH ČR, když požaduje: „Spalovat 30 %, respektive  65 % 
směsných komunálních odpadů s energetickým využitím v roce 2006, respektive v roce 2010.“ 
Krajský úřad navíc doposud nevytvořil integrovaný systém, který by umožnil dosáhnout výše 
uvedeného cíle. 

 
Cíle obce Ostopovice navržené v této části tedy směřují k naplnění strategického cíle POH ČR, tj k 
minimalizaci negativních vlivů na zdraví lidí a životní prostředí při nakládání s odpady. 
 
Dlouhodobým strategickým cílem obce Ostopovice je minimalizace negativních vlivů na zdraví lidí a 
životní prostředí při nakládání se směsným komunálním odpadem. 
 
Střednědobým cílem do roku 2015 je směsné komunální odpady dotřiďovat a materiálově využívat 
využitelné složky (kovy, plasty, papír a jiné) a skládkovat pouze odpady biologicky nedegradovatelné 
– inertní. 

 
 

3.1. Zajistit dotřídění směsných komunálních odpadů před odstraněním 
 

Dosavadní praxe odvážení směsných komunálních odpadů na skládky vede k plýtvání 
surovinami, které by se daly ještě materiálově využít, ale mají tu nevýhodu, že nebyly ze 
směsného komunálního odpadu vytříděny. Návrh Jihomoravského kraje odpady spalovat 
namísto skládkování je návrh správným směrem, avšak i spalování materiálově 
využitelných odpadů je plýtváním surovinami a energií. Takovýto krok je tedy v rozporu 
s cílem minimalizovat negativní vlivy na zdraví lidí a životní prostředí při nakládání 
s odpady. Obec Ostopovice si proto jako střednědobý cíl do roku 2015 klade své směsné 
komunální odpady dotřiďovat a materiálově využívat využitelné složky (kovy, plasty, papír 
a jiné). Skládkovat bude obec pouze odpady biologicky nedegradovatelné, směsné 
komunální odpady tedy nechá podlehnout biologickému rozkladu před uložením na 
skládku. Tyto podmínky například splňuje upravení odpadů technologií mechanicko-
biologické úpravy odpadů. Tyto technologie jsou konkurenceschopné při kapacitách 
přesahujících 10 tisíc tun odpadů ročně (tedy mnohonásobně vyšších, než je současná 
vysoká produkce obce Ostopovice). Obec se tedy bude muset při naplnění tohoto cíle 
spolupracovat s okolními obcemi regionu. 
 
Termín: stále, od roku 2015 
Zodpovědnost: OÚ 
Náklady: zatím nespecifikovatelné 
 

 
 

 



Koncepce nakládání s odpady obce Ostopovice 

Hnutí DUHA, Bratislavská 31, 602 00 Brno, www.hnutiduha.cz, info@hnutiduha.cz 
18 

P�ílohy: 
 
1. Seznam cílů a opatření: 
 
Dlouhodobý strategický cíl č.1 na úrovni prevence vzniku odpadů je snížit produkci směsných 
komunálních odpadů na množství blížící se k nule, tedy odpady třídit a využívat jako zdroj druhotné 
suroviny. 
 

Střednědobý cíl č. 1 stanovený do roku 2017 je snížit produkci směsných komunálních odpadů na 
150 kg/os/rok. 

 
Opatření:  
 1.1. Vybudování obecního kompostoviště v souladu se zákonem o odpadech 
 1.2. Změna systému platby za produkci odpadů 
 1.3. Změna systému sběru směsných komunálních odpadů a platby za produkci 

odpadů 
 1.4. Podpora domácího a komunitního kompostování 
 1.5. Konkrétní preventivní aktivity pro děti a mládež: pleny, svačiny 
 1.6. Kulturní a společenské akce v obci 
 

Dlouhodobý strategický cíl č. 2. na úrovni třídění a recyklace odpadů obce Ostopovice je zvýšit 
míru materiálového využití komunálních odpadů na 75 %. 
 

Střednědobý cíl č. 2. stanovený do roku 2015 je zvýšit míru materiálového využití komunálních 
odpadů nad 50 %. 
 
Opatření: 
 2.1. Změna systému sběru využitelných složek komunálních odpadů 
 2.2. Změna a aktualizace obecní vyhlášky č. 1/2001 o nakládání s odpadem 
 2.3. Optimalizace provozu sběrného dvora 
 2.4. Tříděný sběr a využití biologicky rozložitelných odpadů 
 2.5. Propagace tříděného sběru a vybudování zpětné vazby mezi obcí a občany 

 
Dlouhodobým strategickým cílem č. 3. obce Ostopovice na úrovni nakládání se směsným 
komunálním odpadem je minimalizace negativních vlivů na zdraví lidí a životní prostředí při 
nakládání se směsným komunálním odpadem. 
 

Střednědobým cílem č. 3. do roku 2015 je směsné komunální odpady dotřiďovat a materiálově 
využívat využitelné složky (kovy, plasty, papír a jiné) a skládkovat pouze odpady biologicky 
nedegradovatelné – inertní. 

 
Opatření: 
 3.1. Zajistit dotřídění směsných komunálních odpadů před odstraněním 
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2. Časový přehled opatření: 
 
Opatření Název opatření 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

1.1. 
Vybudování obecního kompostoviště 
v souladu se zákonem o odpadech                       

1.2. 
Změna systému platby za produkci 
odpadů                       

1.3. 

Změna systému sběru směsných 
komunálních odpadů a platby za 
produkci odpadů   

                       

            

1.4. 
Podpora domácího a komunitního 
kompostování                       

1.5. 
Konkrétní preventivní aktivity pro děti 
a mládež: pleny, svačiny                       

1.6. Kulturní a společenské akce v obci                       

2.1. 
Změna systému sběru využitelných 
složek komunálních odpadů                       

2.2. 
Změna a aktualizace obecní vyhlášky 
č. 1/2001 o nakládání s odpadem                       

2.3. Optimalizace provozu sběrného dvora                       

2.4. 
Tříděný sběr a využití biologicky 
rozložitelných odpadů                       

2.5. 

Propagace tříděného sběru a 
vybudování zpětné vazby mezi obcí a 
občany                       

3.1. 

Zajistit dotřídění směsných 
komunálních odpadů před 
odstraněním                       

 
Vysvětlivky grafického znázornění:  

 
opatření se se v daném roce nerealizuje 
 
opatření se v daném roce realizuje nebo je již realizováno 
 
opatření je možné realizovat za podmínek, které nemůže obec ovlivnit 
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3. Seznam zkratek: 
 
BRKO – biologicky rozložitelné komunální odpady 
EP – Evropský parlament 
EU – Evropská unie 
JmK – Jihomoravský kraj 
MBÚ – mechanicko-biologická úprava 
MZdr – Ministerstvo zdravotnictví 
MŽP – Ministerstvo životního prostředí 
OH – odpadové hospodářství 
OÚ – obecní úřad 
PCB – polychlorované bifenyly 
POH – Plán odpadového hospodářství 
Sb. – Sbírka 
ZŠ – základní škola 
ZTP - zvlášť těžce postižený 
ZTP-P - zvlášť těžce postižený s průvodcem 
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4. Obecní vyhláška o nakládání s odpadem 
 

Vyhláška č. 1/2001 
 

Obecně závazná vyhláška obce o nakládání s odpadem 
 

Obecní zastupitelstvo obce Ostopovice se usneslo podle § 84 odst. 2 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích (obecní zřízení), dne 12.12.2001 vydat podle § 10 tohoto zákona a v souladu s § 17 odst. 2 
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 obce Ostopovice. 
 
2. Tato vyhláška je závazná pro všechny fyzické osoby, které mají na území obce trvalé nebo 

přechodné bydliště, a pro další osoby, které se na území obce zdržují. 
 

Obecné povinnosti 
 

1. Každý má při své činnosti nebo rozsahu své působnosti povinnost předcházet vzniku odpadů, 
omezovat jejich množství a nebezpečné vlastnosti. 

 
2. Právnická osoba a fyzická osoba oprávněná k podnikání, která vyrábí výrobky, je povinna tyto 

výrobky vyrábět tak, aby omezila vznik nevyužitelných odpadů z těchto výrobků, zejména pak 
nebezpečných odpadů. 

 
3. Splnění povinnosti stanovené v odstavci 1 se nevyžaduje, jestliže v daném čase a místě 

neexistují technické nebo ekonomické předpoklady pro její splnění a postupuje-li se v souladu 
s plánem odpadového hospodářství. 

 
4. Každý je povinen nakládat s odpady a zbavovat se jich pouze způsobem stanoveným 

zákonem o odpadech a ostatními právními předpisy vydanými na ochranu životního prostředí. 
Nakládání s nebezpečnými odpady se řídí též zvláštními právními předpisy platnými pro 
výrobky, látky a přípravky se stejnými vlastnostmi, pokud není v tomto zákoně nebo 
prováděcích právních předpisech k němu stanoveno jinak. 

 
5. K převzetí odpadu do svého vlastnictví je oprávněna pouze právnická osoba nebo fyzická 

osoba oprávněná k podnikání, která je provozovatelem zařízení k využití nebo odstranění 
nebo ke sběru nebo výkupu určeného druhu odpadu nebo osoba, která je provozovatelem 
zařízení podle § 14 odst. 2 zákona o odpadech, nebo za podmínek stanovených v § 17 
zákona o odpadech též obec. 

Čl. 2 
Základní pojmy 

 
a) 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. 

 
b) 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 tohoto zákona nebo předá-li ji osobě oprávněné ke sběru 
nebo výkupu odpadů podle tohoto zákona 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 osoba sama. 
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c) 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. 

 
d) Nebezpečný odpad – odpad uvedený v Seznamu nebezpečných odpadů uvedeném 

v prováděcím právním předpise a jakýkoliv jiný odpad vykazující jednu nebo více 
nebezpečných vlastností uvedených v příloze č. 2 k zákonu o odpadech. 

 
e) Komunální odpad – veškerý odpad vznikající na území obce při činnosti fyzických 

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

 
f) Nakládání s odpady – jejich shromažďování, soustřeďování, sběr, výkup, třídění, 

přeprava a doprava, skladování, úprava, využívání a odstraňování. 
 

g) Shromažďování odpadů – krátkodobé soustřeďování odpadů do shromažďovacích 
prostředků v místě jejich vzniku před dalším nakládáním s odpady. 

 
h) Sběr odpadů - soustřeďování odpadů právnickou osobou nebo fyzickou osobou  

oprávněnou k podnikání od jiných subjektů za účelem jejich předání k dalšímu využití 
nebo odstranění. 

 
i) Původce odpadů – 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. 

 
j) Oprávněná osoba – každá osoba, která je oprávněna k nakládání s odpady podle 

tohoto zákona nebo podle zvláštních právních předpisů. 
 

Čl. 3 
Nakládání s komunálním odpadem 

 
1. Pro shromažďování a třídění komunálního odpadu jsou občanům k dispozici tyto sběrné 

nádoby a zařízení: 
a) sběrné nádoby (popelnice) – slouží k ukládání zbytkového odpadu po vytřídění, tj. 

smetí, popel, nevratné obaly z domácnosti, kuchyňské odpady 
 
b) mobilní kontejnery na bioodpad , velkoobjemový odpad a železný šrot – jsou umístěny 

ve sběrném dvoře na ulici U Dráhy a jsou k dispozici ve stanoveném čase 
 

c) kontejnery na tříděný odpad – sklo a plasty 
 

d) mobilní kontejner na svoz nebezpečného odpadu – lze odložit následující odpady, 
např.: olejové filtry, olověné akumulátory, monočlánky, odpad rtuti, výbojky, zářivky, 
textilní materiál znečištěný org. škodlivinami, odpadní oleje, staré nátěrové hmoty, 
televizory, lednice, pneumatiky. Svoz bude zajištěn oprávněnou osobou 2 x ročně. 

 
e) sběr vyřazených léků v kterékoliv lékárně.  
 
Do nádob a zařízení uvedených pod bodem 1 písm. a), b), c) nepatří a je zakázáno 
odkládat nebezpečný odpad vytříděný z komunálního odpadu uvedený pod bodem písm. 
d). Do nádob, uvedených pod bodem 1 písm. a), b), c), d) nelze ukládat stavební a 
výkopový materiál (tj. odpad získaný z demolic a staveb, popř. zemina). 
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2. Původci, kteří produkují odpad zařazený podle Katalogu odpadů jako odpad podobný 
komunálnímu (právnické a fyzické osoby podnikající), mohou využít systém sběru, třídění, 
využívání a zneškodňování komunálních odpadů stanovený touto vyhláškou na základě 
písemné dohody s obcí, nebo uzavřené prostřednictvím oprávněné osoby, která je zmocněna 
obcí. Původci, kteří na základě písemné dohody využívají systému obce, platí cenu sjednanou 
v dohodě s obcí podle § 17 odst. 5 zákona. 
 

Čl. 4 
Nakládání s rostlinným odpadem – bioodpadem 

 
1. Rostlinný odpad je nutno v maximální míře kompostovat. 
 
2. Je povoleno pouze pálení suchého rostlinného odpadu z prořezu stromů a keřů, suché listí, 

suchá tráva a suché rostlinné zbytky (bramborová nať) na soukromých pozemcích. 
Pálení mokrého listí, trávy a rostlinných zbytků je zakázáno. 

 
 
Systém a podmínky pálení rostlinného odpadu 

1. V době inverze je zakázáno pálení rostlinného odpadu.  
 
2. V době dlouhodobého sucha je třeba omezit pálení rostlinného odpadu. 

 
3. Pálení rostlinného odpadu bude prováděno systémem postupného přidávání tohoto odpadu 

na hranici. 
 

4. Při pálení musí být zajištěn trvalý dohled dospělé osoby na ohniště. 
 

5. Ten, kdo pálení provádí, je povinen zajistit maximální ohleduplnost vůči okolí, zejména však 
minimalizovat obtěžování ostatních osob kouřem z pálení. 

 
6. Po skončení pálení rostlinného odpadu musí být ohniště uhašeno a popel uložen na bezpečné 

místo. 
 

7. Je zakázáno jakékoliv pálení rostlinného, ostatních a nebezpečných odpadů na veřejných 
pozemcích. 

 
8. Výjimku pro pálení rostlinného odpadu na veřejných pozemcích vydá na základě oprávněné 

žádosti OÚ Ostopovice. 
 

9. Pálení rostlinného odpadu musí být prováděno v souladu s platným Požárním řádem a 
dodržení podmínek bezpečnosti práce. 

 
10. Jakékoliv pálení jiných druhů odpadů, než rostlinných je zakázáno. 

   
 

Čl. 5 
Nakládání se stavebním odpadem 

 
Stavební odpad vzniklý při stavební činnosti občanů popřípadě právnických nebo fyzických osob 
oprávněných k podnikání, bude odkládán do velkoobjemových kontejnerů oprávněné osoby, které 
budou odvezeny na náklady fyzické osoby (občana), právnické nebo fyzické osoby oprávněné 
k podnikání na řízenou skládku. Tímto se nevylučuje možnost zajistit si odvoz tohoto odpadu a uložení 
na řízené skládky vlastními prostředky, popř. jiným způsobem. 
 
 
 

Čl. 6 
Povinnosti fyzických osob 
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Fyzické osoby jsou povinny ode dne účinnosti vyhlášky komunální odpad odděleně shromažďovat, 
třídit a předávat k využití a odstranění dle výše uvedeného systému. 
 
 
 

Čl. 7 
Povinnosti oprávněné osoby 

 
1. Pravidelný svoz odpadu z nádob dle čl. 3, odst. 1, písm. a) bude prováděn v dohodnutých 

svozových dnech a časových intervalech – 1 x týdně nebo 1 x za 14 dnů po celý rok. Každá 
případná změna bude oprávněnou osobou oznámena po vzájemné dohodě minimálně 1 
měsíc před realizací změny. 

 
2. Svoz odpadu z kontejnerů dle čl. 3, odst. 1, písm. b) bude prováděn na výzvu obce. 

 
3. Svoz odpadu z kontejnerů dle čl. 3, odst. 1, písm. c) bude prováděn dle smlouvy. 
 
4. Zajišťovat čistotu v místě vyprazdňování odpadových  nádob a kontejnerů bezprostředně po 

svozu, tj. po jejich vyprázdnění. 
 

5. Zajišťovat uložení odpadových nádob a kontejnerů na původní či smluvními stranami 
dohodnuté místo. 

 
6. V případě neuskutečnění svozu vlivem nepředvídatelných okolností, oprávněná osoba zajistí 

náhradní svoz do konce příslušného svozového dne. 
 

Čl. 8 
Sankce 

 
Porušení povinností při nakládání s odpadem bude postihováno podle obecně závazných právních 
předpisů, tj. podle zákona č. 200/1999 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 
185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů. 
 

Čl. 9 
Kontrolní činnost 

 
Kontroly dodržování této vyhlášky provádějí pověření pracovníci OÚ Ostopovice a členové 
zastupitelstva obce. 
 

Čl. 10 
Zrušovací ustanovení 

 
Touto vyhláškou se zrušuje Vyhláška obce Ostopovice o odpadech a nakládání s nimi ze dne 
1.7.1999. 
 

Čl. 11 
Účinnost 

 
Tato vyhláška nabývá účinnosti dne 1.1.2002. 
  
Ing. Jaroslav Novotný     Ing. Lenka Andrlová 
místostarosta obce      starostka obce 
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5. Obecní vyhláška o místním poplatku 
 
 

Obec OSTOPOVICE 
 

Obecně závazná vyhláška 
č.1/2002 

 
o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a 

odstraňování komunálních odpadů 
 

Zastupitelstvo  obce Ostopovice schválilo dne 18.12.2002 v souladu s ust. § 10 písm. a), § 35 a § 84 
odst. 2 písm i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění a ust. § 15 zákona č. 565/1990 Sb., 
o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku o místním 
poplatku za provoz  systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování 
komunálních odpadů. 
 

Oddíl I. 
Základní ustanovení 

 
Čl. 1 

 
1) Obec Ostopovice vybírá   místní   poplatek  za  provoz   systému shromažďování, sběru,  

přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů ( dále jen “poplatek“). 
 
2) Správu poplatku vykonává Obecní úřad Ostopovice ( dále jen „ správce poplatku“)  a v řízení ve 

věcech poplatku se postupuje podle zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění 
pozdějších předpisů, pokud zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších 
předpisů nestanoví jinak. 

 
 

Oddíl II. 
Poplatek za komunální odpad 

 
Čl. 2 

Předmět poplatku 
 
Poplatek   se   vybírá  za  provoz  systému  shromažďování,  sběru, přepravy, třídění, využívání a 
odstraňování komunálních odpadů na katastrálním území   obce Ostopovice,  který  byl   stanoven   v  
 obecně   závazné   vyhlášce  obce Ostopovice č.1/2001 o nakládání  s  odpadem na katastrálním 
území obce Ostopovice, ze dne 12.12.2001. 
 

Čl. 3 
Poplatník 

 
1) Poplatníkem je  fyzická  osoba, která má v obci trvalý pobyt, a fyzická osoba, která má ve  

vlastnictví stavbu  určenou  nebo sloužící k individuální rekreaci, nacházející se na  
katastrálním území obce Ostopovice, ve které není hlášena k trvalému pobytu žádná fyzická 
osoba. 

 
2) Za domácnost může být poplatek odváděn společným zástupcem, v případě rodinných  nebo 

bytových domů vlastníkem nebo správcem.  Tyto osoby jsou povinny oznámit správci poplatku 
jména a data narození osob, za které poplatek odvádějí. 

 
3) V případě, že stavba určená nebo sloužící k individuální rekreaci, ve které není hlášena k 

 trvalému   pobytu   žádná   fyzická  osoba, je ve vlastnictví více osob ,  jsou tyto osoby 
povinny hradit   poplatek   společně  a  nerozdílně, a to ve výši  odpovídající poplatku za  
jednu fyzickou osobu. 
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Čl. 4 
Oznamovací povinnost 

 
1) Poplatníci jsou povinni oznámit správci poplatku vznik, změnu nebo zánik své poplatkové 

povinnosti nejpozději do 15-ti dnů ode dne kdy tato skutečnost nastala. 
 

Čl.5 
Sazby  poplatku 

 
1) Poplatek  činí ročně pro : 
A) fyzickou   osobu,   která   má   v   obci    trvalý    pobyt  390,- Kč    
     Poplatek je tvořen: 

  a) částkou stanovenou ve smyslu ust. § 10b odst. 3 písm a) zákona o místních 
           poplatcích ve výši 215,- Kč  
      b) částkou stanovenou ve smyslu ust. § 10b odst. 3 písm b) zákona o místních 
          poplatcích ve výši 175,- Kč  
       B) fyzickou     osobu,   která   má   ve   vlastnictví  stavbu   určenou nebo   
            sloužící k individuální rekreaci, nacházející se na území obce, ve které  
            není hlášena k trvalému pobytu žádná fyzická osoba   390,- Kč 

       Poplatek je tvořen: 
   a) částkou stanovenou ve smyslu ust. § 10b odst. 3 písm a) zákona o  
        místních poplatcích ve výši 215,- Kč 
   b) částkou stanovenou ve smyslu ust. § 10b odst. 3 písm b) zákona o   
        místních poplatcích ve výši 175,- Kč 
  

2) Rozúčtování nákladů obce předchozího roku na sběr a svoz netříděného komunálního 
odpadu na  fyzickou osobu je stanoveno v příloze č. 1, která je nedílnou součástí této 
vyhlášky. 

 
3) Nárok na poplatkovou úlevu ve výši 100,-Kč ročně z poplatku dle čl. 5, bod 1, písm. A) této 

vyhlášky má fyzická osoba, která má v obci trvalý pobyt a dosáhne v příslušném kalendářním 
roce 75 a více let nebo jí je  6 či méně let.  

 
4) Nárok na poplatkovou úlevu ve výši 100,- ročně z poplatku dle čl. 5, bod 1,         

písm. A) této vyhlášky má fyzická osoba, která má v obci trvalý pobyt a je      držitelem 
průkazu ZTP nebo ZTP-P.  
Splnění podmínky pro vznik nároku na poplatkovou úlevu je poplatník povinen prokázat 
správci poplatku nejpozději ke dni splatnosti poplatku.  
V případě, že poplatník se stane držitelem průkazu ZTP nebo ZTP-P po datu splatnosti 
poplatku, je tuto skutečnost povinen doložit správci poplatku do 15-ti dnů.  
 

5)  Správce poplatku může na základě žádosti poplatníka v jednotlivých 
případech poplatky snížit nebo prominout, a to z důvodu zmírnění nebo 
odstranění tvrdosti. 

 
Čl. 6 

                                                           Osvobození 
 

1) Poplatek neplatí fyzická osoba, která má v obci trvalý pobyt, ale v obci se prokazatelně 
nezdržuje více než 9 měsíců v kalendářním roce, za který má být poplatek uhrazen. 

 
2) Poplatník uvedený v ust čl. 6, bod 1) této vyhlášky je povinen správci poplatku  
     splnění podmínek pro vznik nároku na osvobození od poplatku prokázat. 
 
3) Osvobození od poplatku za komunální odpad zaniká, zanikne-li důvod      osvobození. 

 
Čl. 7 

Vznik a zánik poplatkové povinnosti 
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1) V případě změny místa trvalého pobytu nebo změny vlastnictví stavby, která je určena  nebo 
slouží k individuální rekreaci v průběhu kalendářního roku, se uhradí poplatek v poměrné výši, 
která odpovídá počtu kalendářních měsíců pobytu nebo vlastnictví stavby v příslušném 
kalendářním roce. Dojde-li ke změně v průběhu kalendářního měsíce, je pro stanovení počtu 
měsíců rozhodný stav na konci tohoto měsíce. 

 
Čl. 8 

Splatnost poplatku 
 
1) Poplatek je splatný bez vyměření jednorázově vždy do 31.3. kalendářního roku. 
 
2) Vnikne-li poplatková povinnost do datu 31. 3., je poplatek splatný do 30ti dnů od vzniku  

poplatkové povinnosti. 
 

Čl. 9 
Ustanovení přechodná, společná a závěrečná 

 
1) Nebude-li poplatek zaplacen včas nebo ve správné výši, vyměří správce poplatku  
     poplatek platební výměrem, přičemž může  včas nezaplacený poplatek zvýšit až o  
     50 %. 
 
2) Pokud poplatník nebo osoba uvedená v ust. čl. 3 této vyhlášky nesplní svojí oznamovací 

povinnost stanovenou touto vyhláškou, může jí správce poplatku uložit pokutu za nesplnění 
povinnosti nepeněžité povahy  ve smyslu ustanovení § 37 a 37a) zákona č. 337/1992 Sb., o 
správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů. 

 
 

 Čl. 10 
 
1) Pokud poplatník nesplní svojí oznamovací (poplatkovou) povinnost určenou touto obecně 

závaznou vyhláškou, lze poplatek vyměřit do tří let od konce kalendářního roku, ve kterém 
oznamovací (poplatková) povinnost vznikla. 

 
2)  Byl-li před uplynutím této lhůty učiněn úkon směřující k vyměření poplatku nebo  
 jeho dodatečnému stanovení, běží tříletá lhůta znovu od konce roku, v němž byl poplatník o tomto 

úkonu zpraven. 
 

Čl. 11 
Zrušovací ustanovení 

 
Zrušuje se  obecně závazná vyhláška obce Ostopovice č.2/2001 o místním poplatku za provoz 
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů ze 
dne 12.12.2001. 
 

Čl. 12 
Účinnost 

Tato obecně závazná vyhláška  nabývá účinnosti 1.1.2003. 
 
  
      
 
 
       Milan Žilka                                                                           Ing. Lenka Andrlová 
  místostarosta obce                                                     starostka obce 
 
 
 
 
 
Vyvěšeno: 19.12.2002 
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Sňato: 
 
 
 
 
Příloha č. 1 k obecně závazné vyhlášce obce Ostopovice č. 1/2002 
 
 
Kalkulované položky za 
rok 2001 

Celkem 

Náklady obce na sběr a 
svoz netříděného 
komunálního odpadu  
v r. 2001 

244 599 Kč 

Odvoz kontejnerů na 
netříděný komunální 
odpad v r. 2001 

32 021 Kč 

Celkové náklady obce 
na sběr a svoz NTK v r. 
2001 

276 620 Kč 

Osoby 
celkem 

1580 

Náklady na fyzickou 
osobu 

            175,- Kč 

 
 
 
V Ostopovicích 18.12.2002 
 
 
 
 
 
       Milan Žilka                                                                          Ing. Lenka Andrlová 
  místostarosta obce                                                     starostka obce 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Vyvěšeno:  19.12.2002 
 
Sňato: 
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6. Obecní vyhláška, kterou se mění vyhláška o místním poplatku 
 

Obec OSTOPOVICE 
 

Obecně závazná vyhláška 
č.2/2006, 

 
kterou se mění obecně závazná vyhláška č.1/2002 ze dne 18.12.2002 

o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a 
odstraňování komunálních odpadů 

 
Zastupitelstvo  obce Ostopovice schválilo na svém zasedání dne 19. 12. 2006 v souladu s ust. 

§ 10 písm. d)  a § 84 odst. 2 písm i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ( obecní zřízení ), ve znění 
pozdějších předpisů, a ust. § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění 
pozdějších předpisů, obecně závaznou vyhlášku,  kterou se mění následující ustanovení obecně 
závazné vyhlášky č.1/2002, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, 
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, ze dne 18.12.2002,   t a k t o : 
 

Čl. 1 
1. Čl.5 zní: 

Čl.5 
Sazby poplatku 

 
1. Poplatek činí ročně pro : 

A) fyzickou osobu, která má v  obci trvalý pobyt  480,- Kč  
Poplatek je tvořen: 

 a) částkou stanovenou ve smyslu ust. § 10b odst. 3 písm a) zákona č. 565/1990 Sb., o místních 
poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, ve výši 230,- Kč  

  
 b) částkou stanovenou ve smyslu ust. § 10b odst. 3 písm b) zákona č. 565/1990 Sb., o místních 

poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, ve výši 250,- Kč  
B) fyzickou osobu, která má ve vlastnictví stavbu určenou nebo sloužící k individuální rekreaci, 
nacházející se na území obce, ve které není hlášena k trvalému pobytu žádná fyzická osoba 
250,- Kč 

Poplatek je tvořen: 
 a) částkou stanovenou ve smyslu ust. § 10b odst. 3 písm a) zákona č. 565/1990 Sb., o místních 

poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, ve výši 0,- Kč 
  
 b) částkou stanovenou ve smyslu ust. § 10b odst. 3 písm b) zákona č. 565/1990 Sb., o místních 

poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, ve výši 250,- Kč 
  

2. Rozúčtování nákladů obce předchozího roku na sběr a svoz netříděného komunálního 
odpadu na fyzickou osobu je stanoveno v příloze č. 1, která je nedílnou součástí této 
vyhlášky. 

 
3. Nárok na poplatkovou úlevu ve výši 100,-Kč ročně z poplatku dle čl. 5, bod 1, písm. A) této 

vyhlášky má fyzická osoba, která má v obci trvalý pobyt a dosáhne v příslušném kalendářním 
roce 75 a více let nebo jí je 6 či méně let.  

 
4. Nárok na poplatkovou úlevu ve výši 100,-Kč ročně z poplatku dle čl. 5, bod 1, písm. A) této 

vyhlášky má fyzická osoba, která má v obci trvalý pobyt a je držitelem průkazu ZTP nebo 
ZTP-P. 
Splnění podmínky pro vznik nároku na poplatkovou úlevu je poplatník povinen prokázat 
správci poplatku nejpozději ke dni splatnosti poplatku.  
V případě, že poplatník se stane držitelem průkazu ZTP nebo ZTP-P po datu splatnosti 
poplatku, je tuto skutečnost povinen doložit správci poplatku do 15-ti dnů.  

5. Správce poplatku může na žádost  poplatníka z důvodu odstranění tvrdosti poplatek nebo 
jeho příslušenství zcela nebo částečně prominout.  
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Čl. 2 
 

Účinnost 
Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti 1.1.2007. 
 
 
 
 
ing. Ladislav Polcar       Mgr. Zuzana Benešová 
místostarosta       starostka 
 
 
 
 
 
 
 
Vyvěšeno na úřední desce dne: 21. 12. 2006 
 
Sňato z úřední desky dne: 
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Příloha č. 1 k obecně závazné vyhlášce obce Ostopovice č. 2/2006  
 
 
Kalkulované položky za 
rok 2005 

Celkem 

Náklady obce na sběr a 
svoz netříděného 
komunálního odpadu  
v r. 2005 

369 418 Kč 

Odvoz kontejnerů na 
netříděný komunální 
odpad v r. 2005 

76 957 Kč 

Celkové náklady obce 
na sběr a svoz NTK v r. 
2005 

 446 375 Kč 

Osoby 
celkem 

1611 

Náklady na fyzickou 
osobu 

           277,- Kč 

 
 
 
V Ostopovicích 19. 12. 2006 
 
 
 
 
 
ing. Ladislav Polcar     Mgr. Zuzana Benešová 
místostarosta      starostka 
 
 
 
 
 
 
 Vyvěšeno na úřední desce dne:  21.12.2006 
 
 Sňato z úřední desky dne: 
 


