
OBEC RUDÍKOV 

Zastupitelstvo obce Rudíkov 

Obecně závazná vyhláška obce Rudíkov č. 2/2020, 

o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a 
odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na 

území obce Rudíkov. 
 

 
 Zastupitelstvo obce Rudíkov se na svém zasedání dne 14.2.2020 usnesením č. 3 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 obce Rudíkov, 
včetně nakládání se stavebním odpadem.  

 
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) Sklo,  

e) Kovy,  

f) Nebezpečné odpady,  

g) Objemný odpad,  

h) Jedlé oleje a tuky 

i) Směsný komunální odpad  
 
2) Směsným komunálním odpadem se rozumí zbylý komunální odpad po stanoveném vytřídění podle 
odstavce 1 písm. a), b), c), d), e), f), g) a h).  

 
Čl. 3 

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

a) u základní školy GPS: 49.2895936N, 15.9507108E 
b) u bytovky č.p. 134 GPS: 49.2899614N, 15.9493375E 
c) před koloniálem Střed GPS: 49.2876006N, 15.9469458E 
d) velkoobjemový kontejner na biologický odpad u hřiště GPS 49.2879353N, 15.9515092E 
e) velkoobjemový kontejner na biologický odpad u hasičky GPS 49.2879428N, 15.9457956E 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3) Zvláštní sběrné nádoby jsou barevně odlišeny a označeny příslušnými nápisy: 
 
a) Papír - barva modrá s nápisem „PAPÍR“  

b) Plasty včetně PET lahví - barva žlutá s nápisem „PLASTY“  

c) Sklo bílé - barva bílá s nápisem „SKLO ČIRÉ“  

d) Sklo barevné – barva zelená s nápisem „SKLO BAREVNÉ“  

e) Kovy - barva šedá s nápisem „KOVY“;  
kovy lze také bezúplatně odevzdávat ve sběrném dvoře  Třebíči „Na Klinkách“ - severní okraj města, 
GPS: 49.2283325N, 15.8751814E, dle uzavřené smlouvy. 
 
4) Do zvláštních sběrných nádob je zakázáno ukládat jiné složky komunálních odpadů, než pro které 
jsou určeny. 
 

Čl. 4 
Sběr a svoz nebezpečných složek komunálního odpadu 

 
1) Sběr a svoz nebezpečných složek komunálního odpadu 

2)
 je zajišťován minimálně dvakrát ročně a 

jejich odebíráním na předem vyhlášených přechodných stanovištích přímo do zvláštních sběrných 
nádob ktomuto sběru určených. Informace o sběru jsou zveřejňovány na webu obce na adrese 
www.rudikov.cz , vyhlášením místím rozhlasem, informačním mailem občanům přihlášeným k odběru 
informačních e-mailů, rozesláním SMS registrovaným číslům občanů obce Rudíkov. 
 
2) Shromažďování nebezpečných složek komunálního odpadu podléhá požadavkům stanovených v 
čl. 3 odst. 4). 
 

Čl. 5 
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) Sběr a svoz objemného odpadu je zajišťován individuálně občany obce Rudíkov do sběrného dvoru 
v Třebíči, kde má obec uzavřenou smlouvu o ukládání odpadů. Sběrný dvůr je umístěn na adrese 
Třebíč, Na Klinkách - severní okraj města, GPS: 49.2283325N, 15.8751814E 
 
3) Shromažďování objemného odpadu podléhá požadavkům stanovených v čl. 3 odst. 4). 
 

Čl. 6 
Sběr a svoz jedlých olejů a tuků 

1) Sběr a svoz jedlých olejů a tuků v plastových obalech je zajišťován přes společnost ESKO-T s.r.o. 
samosběrem olejů a tuků do speciálních 5 litrových nádob s názvem ESKOIL. Na sběrném dvoře na 
adrese Třebíč, Na Klinkách - severní okraj města, GPS: 49.2283325N, 15.8751814E jsou žluté 5l 
nádoby na sběr těchto odpadů. Každý občan vlastnící evidenční kartu, která mu umožňuje odkládat 
odpady na sběrný dvůr, si zdarma vyzvedne prázdnou nádobu, kterou po naplnění vrátí na sběrný 
dvůr a vezme si opět prázdnou nádobu. 

3) Shromažďování jedlých olejů a tuků podléhá požadavkům stanoveným v čl. 3 odst. 4.  
 
 
 
 
 
 
 

2) 
Vyhláška 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) 

http://www.rudikov.cz/


 
Čl. 7 

Shromažďování biologického odpadu rostlinného původu 
1) Biologický odpad rostlinného původu lze bezúplatně odevzdávat do velkoobjemových kontejnerů 
rozmístěných sezónně po obci, případně přímo ukládat na kompostárnu. Umístění velkoobjemových 
kontejnerů a kompostárny je uvedeno v mapě odpadového hospodářství na webu obce Rudíkov 
v sekci MAPY V OBCI. Odkaz zde: https://www.rudikov.cz/products/mapa-odpadoveho-hospodarstvi/  
 
2) Rostlinné zbytky lze přednostně kompostovat na vlastních pozemcích. 

 
 

Čl. 8 
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 – popelnice určené ke shromažďování směsného komunálního odpadu, 
b) 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. 
 

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) Pro odložení stavebního odpadu je možné objednat obecní kontejner, který bude přistaven a 
odvezen za úplatu. Objednávky přijímá obecní úřad Rudíkov. 
 

Čl. 10 
Závěrečná ustanovení 

 
1) Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyhlášení. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
.................................        …............................. 
 
 
 
 
Vyvěšeno na úřední desce obecního úřadu dne: 17.2.2020 
     Sejmuto z úřední desky obecního úřadu dne:   4.3.2020 

https://www.rudikov.cz/products/mapa-odpadoveho-hospodarstvi/

