MĚSTO

ŽATEC

Obecně závazná vyhláška č. 2/2014,
kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů a
systém nakládání se stavebním odpadem na území města Žatec
Zastupitelstvo města Žatec vydává dne 26. června 2014 na základě § 17 odst. 2 a 4 zákona
č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „zákon o odpadech“), a podle § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000
Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku
(dále jen „vyhláška“):
Článek l
Předmět a působnost vyhlášky
1) Vyhláška stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálního odpadu vznikajícího na území města Žatec (dále jen
„systém nakládání s komunálním odpadem“) a systém nakládání se stavebním odpadem.
2) Systém nakládání s komunálním odpadem je závazný pro fyzické osoby, kterým vzniká
na území města Žatec komunální odpad (dále jen „osoby“).
Článek 2
Základní pojmy
1) Odpad je každá movitá věc, které se osoba zbavuje nebo má úmysl nebo povinnost se jí
zbavit.
2) Komunální odpad je veškerý odpad vznikající na území města Žatec při činnosti
fyzických osob, který je uveden jako komunální odpad v Katalogu odpadů1), s výjimkou
odpadů vznikajících u právnických osob nebo fyzických osob oprávněných k podnikání.
3) Papírem se pro účely této vyhlášky rozumí např. noviny, časopisy, knihy, kancelářský
papír, kartony, balicí papír a lepenky; vyjma papíru znečištěného potravinami.
4) Sklem bílým se pro účely této vyhlášky rozumí průhledné (čiré) sklo.
5) Sklem barevným se pro účely této vyhlášky rozumí ostatní sklo.
6) Plasty se pro účely této vyhlášky rozumí PET lahve, nápojové kartony a jiné plasty (např.
plastové kelímky od másla, jogurtů a jiných potravin, igelitové tašky a sáčky, sáčky
z mikrotenu, plastové lahve od kosmetiky, mycích prostředků a dalších látek,
polystyrénové obaly); vyjma plastů znečištěných např. olejem, tuky či nebezpečnými
složkami komunálního odpadu.
7) Textilem se pro účely této vyhlášky rozumí suchý čistý textil.
8) Kovy se pro účely této vyhlášky rozumí všechny železné (železo, litina, ocel)
a neželezné kovy (např. měď, olovo, zinek, nikl)
9) Biologicky rozložitelným odpadem se pro účely této vyhlášky rozumí materiál
rostlinného a organického původu z domácností, údržby zahrad a jiných ploch pokrytých
vegetací (listí, větve, tráva, rostliny).
10) Elektroodpadem se pro účely této vyhlášky rozumí elektrozařízení (elektrospotřebiče),
baterie (akumulátory) a zářivky.
11) Nebezpečné složky komunálního odpadu jsou všechny složky komunálního odpadu,
které jsou podle zákona o odpadech nebezpečným odpadem (odpad vykazující jednu
1)

vyhláška Ministerstva životního prostředí 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

nebo více nebezpečných vlastností uvedených v příloze č. 2 zákona o odpadech) např. zbytky barev a rozpouštědel, zbytky spotřební chemie, pesticidy, upotřebené
motorové a převodové oleje, léky, znečištěné obaly, nekompletní ledničky, televizory
a monitory.
12) Objemný odpad je složka komunálního odpadu, která pro velké rozměry nebo hmotnost
nemůže být odkládána do sběrných nádob na směsný komunální odpad (např. starý
nábytek, koberce, matrace apod.).
13) Směsný komunální odpad je složka komunálního odpadu, která zůstává po vytřídění
složek komunálního odpadu uvedených v čl. 3 písm. a) až k) této vyhlášky.
14) Dostatečný objem sběrné nádoby na směsný komunální odpad je takový objem
sběrné nádoby (nádob), který při frekvenci svozu a počtu osob užívajících objekt,
umožňuje odložit zpravidla veškerý směsný komunální odpad vznikající osobám
užívajících daný objekt.
15) Sběrná nádoba:
a) typizovaná popelnice o obsahu 60, 80, 110, 120, 240 a 360 litrů označená samolepící
známkou na příslušný kalendářní rok, popř. označená číslem popisným domu, pro
který jsou nádoby určeny,
b) typizovaný kontejner o obsahu 660, 770 a 1100 litrů označený samolepící známkou
na příslušný kalendářní rok,
c) odpadkové koše,
d) velkoobjemový kontejner,
e) zvláštní barevné sběrné nádoby na papír, sklo bílé, sklo barevné, plasty a biologicky
rozložitelný odpad o obsahu 240 nebo 1100 litrů.
16) Sběrný dvůr je místo, kam mohou osoby během provozní doby odkládat (odevzdávat)
určené složky komunálního odpadu. Areál sběrného dvora se nachází na adrese
Čeradická č. p. 1014 Žatec.
17) Sběrová sobota je způsob odkládání některých složek komunálního odpadu určených
v čl. 4 této vyhlášky do kontejnerů přechodně umístěných na veřejném prostranství pro
účely sběrové soboty. Kontejnery slouží výhradně k odkládání objemného odpadu,
elektroodpadu a nebezpečných složek komunálního odpadu. Sběrová sobota2) je
vyhlašována Městským úřadem Žatec, a to na internetových stránkách a inzeráty
v místním tisku3).
18) Stavební odpad je odpad, který vzniká při stavební a demoliční činnosti, a není
odpadem komunálním. Jedná se například o beton, tašky, keramiku, sádrové stavební
hmoty, plasty, sklo, dřevo, kámen, omítku, izolační materiály, výkopovou zeminu.
Článek 3
Systém třídění komunálního odpadu
Komunální odpad se třídí na tyto složky:
a) papír;
b) sklo bílé;
c) sklo barevné;
d) plasty;
e) textil;
f) kovy;
g) biologicky rozložitelný odpad;
h) vánoční stromky;
i) elektroodpad;
j) objemný odpad;
k) nebezpečné složky komunálního odpadu;
l) směsný komunální odpad.

2)
3)

sběrová sobota se koná zpravidla 4x v kalendářním roce
např. Žatecký zpravodaj

Článek 4
Místa určená k odkládání složek komunálního odpadu
1) Jednotlivé složky komunálního odpadu se odkládají:
a) papír –
1. ve sběrném dvoře,
2. ddo zvláštních sběrných nádob modré barvy o obsahu 1100 litrů;
b) sklo bílé –
1. ve sběrném dvoře,
2. do zvláštních sběrných nádob zelené barvy s bílým víkem o obsahu 1100 litrů;
c) sklo barevné –
1. ve sběrném dvoře,
2. do zvláštních sběrných nádob zelené barvy o obsahu 1100 litrů;
d) plasty –
1. ve sběrném dvoře,
2. do zvláštních sběrných nádob žluté barvy o obsahu 1100 litrů;
e) textil – ve sběrném dvoře;
f) kovy – ve sběrném dvoře;
g) biologicky rozložitelný odpad –
1. ve sběrném dvoře,
2. do zvláštní sběrné nádoby hnědé barvy o obsahu 240 litrů a do kontejneru hnědé
barvy o obsahu 1100 litrů;
h) vánoční stromky - v období od 26. 12. předchozího roku – 31. 1. daného roku k
typizovaným sběrným nádobám na směsný komunální odpad;
i) elektroodpad –
1. ve sběrném dvoře,
2. do kontejnerů přechodně umístěných při sběrové sobotě;
j) objemný odpad –
1. ve sběrném dvoře;
2. do kontejnerů přechodně umístěných při sběrové sobotě;
k) nebezpečné složky komunálního odpadu –
1. ve sběrném dvoře;
2. do kontejnerů přechodně umístěných při sběrové sobotě;
l) směsný komunální odpad –
1. do typizovaných sběrných nádob přidělených k příslušnému objektu (popelnice
o obsahu 60, 80, 110, 120 a 240 litrů, kontejnery o obsahu 660, 770 a 1100 litrů);
2. do velkoobjemového kontejneru ve sběrném dvoře;
3. do odpadkových košů rozmístěných na veřejném prostranství - pouze drobný
směsný komunální odpad vzniklý na veřejném prostranství nebo veřejně
přístupných prostorách.
2) Dalšími místy, mimo systém nakládání s komunálním odpadem zabezpečený městem,
kde lze odkládat složky odpadu, které by se jinak staly odpadem komunálním, jsou např.:
a) lékárny, specializované obchody, veřejné budovy (úřady) a školy, pokud je v nich
organizován sběr určitých složek odpadu, který by se jinak stal odpadem
komunálním, např. elektroodpad, baterie, prošlé a nespotřebované léky, rtuťové
teploměry, PET lahve,
b) jiná místa, pokud slouží ke sběru určitých složek odpadu, které by se jinak staly
odpadem komunálním, např. výkupny surovin, sběrní nádoby jiných subjektů
organizujících sběr odpadu4 apod.

4)

3

např. textil – do kontejnerů firmy KOUTECKÝ s.r.o. o obsahu 2,5 m ; elektrozařízení do zvláštních
sběrných nádob společností Elektrowin a. s. ve sběrném dvoře, drobná elektrozařízení do zvláštních
sběrných nádob společnosti Asekol s. r. o. (kontejnerů červené barvy) rozmístěných po městě nebo
ve sběrném dvoře, světelné zdroje a svítidla do zvláštních sběrných nádob (malé modré kontejnery)
společnosti Ekolamp s. r. o. umístěných na Městském úřadu Žatec a přenosné baterie do zvláštních
sběrných nádob rozmístěných ve veřejných budovách města

Článek 5
Povinnosti osob
1) Osoby jsou povinny:
a) komunální odpad třídit na složky uvedené v článku 3 a odkládat na místa určená
k odkládání komunálního odpadu dle článku 4 odst. 1 vyhlášky,
b) ukládat do sběrných nádob pouze ty složky, které odpovídají označení sběrné
nádoby dle článku 4 odst. 1 vyhlášky,
c) zajistit si pro ukládání směsného komunálního odpadu typizované sběrné nádoby
s dostatečným objemem,
d) popel odkládat do příslušných sběrných nádob pouze ve zcela vychladlém stavu,
e) v případě vzdálenosti stálého stanoviště sběrné nádoby nad 10 metrů od pozemní
komunikace, ze které je prováděn svoz, přistavit takovou sběrnou nádobu na směsný
komunální odpad od 18:00 hodin dne předcházejícího dni svozu až do 6:00 hodin
dne svozu do vzdálenosti kratší než je uvedeno výše; po provedení svozu vrátit
na stanoviště sběrné nádoby do konce dne, ve kterém byl svoz proveden.
2) K zajištění bezproblémového chodu systému nakládání s komunálním odpadem,
zejména za účelem správného vyprazdňování sběrných nádob, se stanoví zákaz
zhutňování nebo udupávání odpadu ve sběrných nádobách a povinnost plnit sběrné
nádoby tak, aby je bylo možno uzavřít a odpad z nich při manipulaci nevypadával.
Článek 6
Nakládání se stavebním odpadem
1) Se stavebním odpadem se nakládá v souladu se zákonem o odpadech (např. se odkládá
do kontejnerů umístěných na stavbě a následně se odváží na příslušnou skládku
stavebního odpadu).
2) Osoby, které uzavřely s městem smlouvu o úhradě za shromažďování, sběr, přepravu,
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů5) mohou odložit do sběrného
dvora zdarma určité množství stavebního odpadu v jednom kalendářním roce.6)
Článek 7
Zrušovací ustanovení
Zrušuje se obecně závazná vyhláška č. 1/2007, kterou se stanoví systém shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a systém nakládání
se stavebním odpadem (vyhláška o odpadech), ze dne 30. 3. 2007.
Článek 8
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyhlášení.

......................................................
Ing. Jan Novotný, DiS
místostarosta

......................................................
Mgr. Zdeňka Hamousová
starostka

Vyvěšeno na úřední desce dne:

.................... 2014

Sejmuto z úřední desky dne:

.................... 2014

5)

§ 17 odst. 5 zákona o odpadech
pro příslušný kalendářní rok určuje takové množství provozní řád sběrného dvora, který vydává
Rada města
6)

