MĚSTO OTROKOVICE

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA OTROKOVICE č. 1/2015,
O SYSTÉMU NAKLÁDÁNÍ S KOMUNÁLNÍM A STAVEBNÍM ODPADEM
Zastupitelstvo města Otrokovice rozhodlo dne 16. dubna 2015 usnesením č. ZMO/45/04/15 vydat
na základě ustanovení § 17 odst. 2 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších
zákonů, ve znění pozdějších předpisů a podle ustanovení § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů tuto obecně závaznou vyhlášku města Otrokovice:
ČÁST PRVNÍ
OBECNÁ USTANOVENÍ
Čl. 1
Předmět obecně závazné vyhlášky
(1)

Touto obecně závaznou vyhláškou se s působností pro město Otrokovice (dále jen „město“) stanovuje
systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
vznikajících na katastrálních územích města (dále jen „území města“), včetně systému nakládání
se stavebními odpady produkovanými na území města nepodnikajícími fyzickými osobami.

(2)

Touto obecně závaznou vyhláškou se určují místa pro odkládání veškerého komunálního odpadu
produkovaného na území města fyzickými nepodnikajícími osobami, případně dalšími do systému
zapojenými osobami a místa pro oddělené soustřeďování stanovených vytříděných složek
komunálního odpadu.

(3)

Povinnosti fyzických osob a původců odpadů zapojených ) do systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů zavedeného městem upravuje
2
zákon ).

(4)

Nakládání s vybranými výrobky, vybranými odpady a vybranými zařízeními, které nejsou komunálním
3
odpadem, a zpětný odběr některých výrobků upravuje zákon ). Rovněž nakládání
4
s nespotřebovanými a jinými nepoužitelnými léčivy upravuje zvláštní zákon ).
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Čl. 2
Vymezení pojmů
(1)

Základní pojmy užívané v této obecně závazné vyhlášce (např. odpad, nebezpečný odpad, komunální
5
odpad, směsný komunální odpad, původce odpadů) jsou vymezeny zákonem ).

(2)

Objemný odpad je takový odpad, který vzhledem ke svým rozměrům nemůže být umístěn
do sběrných nádob (např. matrace, nábytek).

(3)

Sběrná nádoba je typizovaná nádoba (např. popelnice, kontejner) určená svozovou společností
ke shromažďování komunálního odpadu do doby jeho svozu.

(4)

Sběrný dvůr je prostor, který splňuje právní a technické požadavky ) jako místo pro shromažďování
a krátkodobé skladování jednotlivých složek komunálního odpadu, případně směsného komunálního
odpadu.

(5)

Svozová společnost je oprávněná osoba zajišťující na základě smlouvy s městem provoz zavedeného
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
vznikajících na území města. Povinnosti svozové společnosti stanovují související právní předpisy
a uzavřená smlouva s městem.
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ČÁST DRUHÁ
KOMUNÁLNÍ ODPAD
Čl. 3
Třídění složek komunálního odpadu
Stanovuje se povinnost třídění a samostatného shromažďování následujících složek komunálního odpadu:
7
a) nebezpečné odpady ),
b) papír a lepenka,
c) plasty (plastové obaly) a vícevrstvé kartonové obaly od nápojů a jiných potravin,
d) sklo,
e) kovy,
f)
biologicky rozložitelné odpady,
g) dřevo,
h) objemný odpad.
Čl. 4
Místa určená pro odkládání komunálního odpadu a jeho složek
Město určuje následující místa pro odkládání komunálního odpadu a jeho složek:
a) místa stanovená v čl. 9 odst. 1 pro nebezpečné odpady podle čl. 3 písm. a),
b) příslušně označené sběrné nádoby pro vytříděné složky komunálního odpadu podle čl. 3
písm. b), c), d),
c) sběrné nádoby pro směsný komunální odpad, což je komunální odpad mimo jeho vytříděné
složky podle čl. 3,
d) odpadkové koše umístěné na veřejných prostranstvích pro směsný komunální odpad, který
vznikl v průběhu užívání veřejného prostranství,
e) sběrné dvory pro vytříděné složky komunálního odpadu podle čl. 3 písm. b) až h); ve sběrných
dvorech se odpad odkládá do sběrných nádob, do velkoobjemových kontejnerů, případně
na další místa označením určená k odkládání dané složky odpadu.

Čl. 5
Sběrné nádoby
(1)

Sběrné nádoby pro jednotlivé vytříděné složky komunálního odpadu (dále jen „nádoby pro vytříděný
odpad“) jsou zpravidla barevně rozlišeny (např. pro složky odpadu dle čl. 3 písm. b) – modrá, dle čl. 3
písm. c) – žlutá, dle čl. 3 písm. d) – zelená), a vždy jsou popsány názvem složky komunálního
odpadu, pro niž jsou určeny.

(2)

Sběrné nádoby pro směsný komunální odpad (dále jen „nádoby pro směsný odpad“) označené číslem
popisným určité obytné budovy (např. rodinného domu) slouží k odkládání směsného komunálního
odpadu z dané obytné budovy. Nádoby pro směsný odpad neoznačené číslem popisným obytné
budovy slouží k odkládání směsného komunálního odpadu bez ohledu na určení obytné budovy.
Nádoby pro směsný odpad umístěné ve sběrných dvorech či mimo ně v blízkosti rekreačních objektů
slouží k odkládání směsného komunálního odpadu zejména z rekreačních objektů.

(3)

Dostatečný objem nádoby pro směsný odpad sloužící určité obytné budově je takový vnitřní objem
sběrné nádoby nebo součet vnitřních objemů sběrných nádob, který při určené četnosti svozu odpadu
a při daném počtu osob užívajících danou obytnou budovu umožňuje v době mezi dvěma svozy uložit
veškerý směsný komunální odpad z dané obytné budovy.

(4)

Počet, velikost a typ nádob pro směsný odpad jsou určovány dohodou mezi vlastníkem, správcem,
případně uživatelem dané obytné budovy, které sběrná nádoba slouží, a svozovou společností.
Nedojde-li k určení počtu, velikosti nebo typu nádob pro směsný odpad podle předchozí věty, určí
počet, velikost a typ nádob pro směsný odpad pro danou obytnou budovu odbor Městského úřadu
Otrokovice, který vykonává samostatnou působnost na úseku odpadů (dále jen „příslušný odbor
úřadu“).
Zákonná povinnost města umožnit odkládání veškerého komunálního odpadu
produkovaného na území města fyzickými nepodnikajícími osobami tímto ustanovením není dotčena.

(5)

Sběrné nádoby zajišťuje na své náklady město prostřednictvím svozové společnosti.

OZV systém nakládání – komunální a stavební odpad

Strana 2 (celkem 5)

Čl. 6
Stanoviště sběrných nádob mimo sběrné dvory
(1)

Stanoviště nádoby pro směsný odpad sloužící určité obytné budově je určováno dohodou mezi
vlastníkem, správcem, případně uživatelem dané obytné budovy, které sběrná nádoba slouží,
a svozovou společností. Nedojde-li k určení stanoviště nádoby pro směsný odpad podle předchozí
věty, určí stanoviště příslušný odbor úřadu, a to tak, aby leželo na zpevněném veřejném prostranství,
přičemž uživatelem takto určeného veřejného prostranství je město.

(2)

Nevyhovuje-li stálé stanoviště nádoby pro směsný odpad sloužící určité obytné budově podmínkám
svozu, musí být obdobným postupem dle odstavce 1 určeno přechodné stanoviště pro svoz.
Přechodné stanoviště pro svoz může být v den svozu umístěno na zpevněných veřejných
prostranstvích, přičemž uživatelem takového veřejného prostranství je město. Uživatelé sběrné
nádoby pro směsný odpad sloužící určité obytné budově jsou povinni zajistit v den svozu přistavení
sběrné nádoby na přechodné stanoviště pro svoz.

(3)

Stanoviště nádob pro směsný odpad nesloužících určité obytné budově a stanoviště nádob
pro vytříděný odpad určuje svozová společnost, a to tak, aby leželo ve sběrném dvoře nebo
na zpevněném veřejném prostranství, přičemž uživatelem takto určeného veřejného prostranství
je město.
Čl. 7
Sběrné dvory

(1)

Do sběrných dvorů mohou fyzické nepodnikající osoby, případně další do systému zapojené osoby
bezplatně ve stanovené provozní době a za podmínek stanovených provozním řádem sběrného
dvora odkládat příslušné vytříděné složky komunálního odpadu, případně směsný komunální odpad
z území města.

(2)

Každý sběrný dvůr je otevřen minimálně v jednom dni v týdnu.
.
Čl. 8
Svoz komunálního odpadu

(1)

Svoz komunálního odpadu ze stanovišť sběrných nádob a ze sběrných dvorů zajišťuje svozová
společnost.

(2)

Den svozu a četnost svozu určuje svozová společnost v souladu se smlouvou uzavřenou s městem.
V den svozu musí být zajištěn příjezd a přístup ke sběrným nádobám, které jsou předmětem svozu.

(3)

Dny svozu jsou zveřejňovány obvyklým způsobem, zpravidla prostřednictvím internetových stránek
města a internetových stránek svozové společnosti.

Čl. 9
Místa pro odkládání nebezpečného odpadu
(1)

Pro odkládání nebezpečného odpadu jako složky komunálního odpadu jsou určena následující místa:
a) ve sběrných dvorech sběrné nádoby pro nebezpečné složky komunálního odpadu uvedené
v provozním řádu sběrného dvora,
b) sklad nebezpečných odpadů v sídle svozové společnosti (Otrokovice, K. Čapka 1256)
pro všechny nebezpečné složky komunálního odpadu, a to ve stanovené provozní době skladu.

(2)

Sklad nebezpečných odpadů je otevřen minimálně v jednom dni v týdnu.
ČÁST TŘETÍ
STAVEBNÍ ODPAD
Čl. 10
Nakládání se stavebním odpadem

(1)

Nepodnikající fyzické osoby, jejichž činností vzniká stavební odpad (dále jen „povinné osoby“), jsou
povinny tento odpad třídit, zejména na stavební odpad obsahující nebezpečné složky a na další
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podskupiny podle Katalogu odpadů ), a s vytříděnými složkami a zbylým netříděným směsným
stavebním odpadem naložit v souladu s platnými právními předpisy.
(2)

Povinné osoby musí zajistit ukládání stavebního odpadu do rozměrově vhodných kontejnerů, pokud
není tento odpad přímo nakládán a odvážen z místa jeho vzniku k využití nebo k odstranění. Dále
musí povinné osoby zajistit odvážení kontejnerů se stavebním odpadem bezodkladně po jejich
naplnění.

(3)

Náklady spojené s odstraňováním stavebního odpadu hradí osoba, jejíž činností tento odpad vznikl;
povinné osoby, které jsou ve městě poplatníky místního poplatku za provoz systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů mohou předat bezplatně
stavební odpad do sběrného dvora v množství do 200 l za den na jednu domácnost, nejvíce však
v množství 1000 l za měsíc na jednu domácnost. Stavební odpad obsahující nebezpečné složky
nelze do sběrných dvorů odkládat.

ČÁST ČTVRTÁ
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
Čl. 11
Zrušovací ustanovení
Zrušuje se obecně závazná vyhláška města Otrokovice č. 6/2007, o systému nakládání s komunálním
a stavebním odpadem, která byla vydána dne 26.06.2007.
Čl. 12
Účinnost
Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. června 2015.

Mgr. Jaroslav Budek v. r.
starosta města

Mgr. Jiří Veselý v. r.
místostarosta města
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Poznámky:
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)

§ 17 odst. 4 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění
pozdějších předpisů:
„Původci, kteří produkují odpad podobný komunálnímu odpadu, mohou na základě smlouvy s obcí
využít systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů zavedeného obcí. Smlouva musí být písemná a musí obsahovat vždy výši sjednané ceny
za tuto službu.“
Např. § 17 odst. 5 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů,
ve znění pozdějších předpisů:
„Fyzické osoby a původci odpadů zapojení do systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů zavedeného obcí jsou povinni v souladu s obecně
závaznou vyhláškou obce komunální odpad a odpad podobný komunálnímu odpadu třídit a odkládat
odděleně na místa k tomu obcí určená, pokud s odpadem nenakládají nebo se jej nezbavují jiným
způsobem stanoveným tímto zákonem.“
Např. § 25 a násl. a § 38 a násl. zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších
zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
§ 89 zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon
o léčivech), ve znění pozdějších předpisů:
„Nepoužitelná léčiva odevzdaná fyzickými osobami lékárně je lékárna povinna převzít. Náklady
vzniklé lékárně ... hradí stát prostřednictvím krajského úřadu.“
Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších
předpisů, zejména § 3 a § 4:
„Odpad je každá movitá věc, které se osoba zbavuje nebo má úmysl nebo povinnost se jí zbavit.
Komunálním odpadem je veškerý odpad vznikající na území obce při činnosti fyzických osob, a který
je uveden jako komunální odpad v Katalogu odpadů, s výjimkou odpadů vznikajících u právnických
osob nebo fyzických osob oprávněných k podnikání.“
Sběrný dvůr je podle zákona o odpadech zařízením ke sběru odpadů.
Odpad vykazující jednu nebo více nebezpečných vlastností, např. výbušnost, hořlavost, škodlivost
zdraví, toxicitu, žíravost, infekčnost apod. (viz § 4 odst. 1 písm. a) a příloha č. 2 zákona č. 185/2001
Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů).
Podskupiny skupiny Stavební a demoliční odpady Katalogu odpadů (příloha č. 1 vyhlášky č. 381/2001
Sb.) jsou například:
Beton, cihly, tašky a keramika,
Dřevo, sklo a plasty,
Asfaltové směsi, dehet a výrobky z dehtu,
Kovy (včetně jejich slitin),
Zemina, kamení a vytěžená hlušina atd.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Den vyvěšení na Úřední desku: 20.04.2015
Požadovaný den sejmutí z Úřední desky: 29.05.2015
Pořadové číslo vyvěšení:
215/2015
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