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Přílohy

usnesení:

Zastupitelstvo města Žatce projednalo a schvaluje Obecně závaznou vyhlášku, kterou se stanoví obecní
systém odpadového hospodářství ve městě Zatcí a jeho místních částech v předloženém znění.
2.

Zdůvodnění

Předkládáme ke Schválení obecně závaznou vyhlášku, kterou
hospodářství (dále jen „vyhláška“).

se stanoví obecní systém

odpadového

Tato vyhláška se týká pouze systému nakládání s odpady ve městě Žatec a jeho místních částech, tj. třídění
na jednotlivé Složky, určení míst pro odkládání odpadu apod. Poplatek za obecní Systém odpadového
hospodářství (platby občanů za odstraňování odpadu) řeší samostatná vyhláška.

Odbor místního hospodářství a majetku upravilo

vyhlášku dle změn V odpadovém hospodářství
zavedených ve městě Žatec v souladu S platnou legislativou. Změny ve vyhlášce se týkají:
- název
vyhlášky,
- Speciﬁkace míst pro přebírání
movitých věcí a také výrobků S ukončenou životností,
- možnost Zapojení přebírání
určitých složek komunálního odpadu vznikajících při činnosti právnických a
stávající

podnikajících fyzických osob.

Předkládaná vyhláška již byla Zkontrolovaná Ministerstvem vnitra ČR, odborem veřejné správy, dozoru a
kontroly V Usti nad Labem dne l6.9.202l S doporučením přijmout vyhlášku v navržené podobě.
Této vyhlášce bude přiděleno číslo až po Schválení Zastupitelstvem města Žatce.
schválení bude vyhláška zaslána na Ministerstvo vnitra ČR k ﬁnálnímu Schválení a následně bude
vyvěšena na úřední desku města Žatce.
V případě, že Zastupitelé navrhnout změnu či doplnění znění výše uvedené vyhlášky nebude moci být

Po

Nový návrh bude muset projít kontrolou Ministerstvem vnitra ČR, odborem veřejné
dozoru a kontroly v Ustí nad Labem a následně opětovně předložen Radě městě Zatce a následně

přijato usnesení.

správy,
Zastupitelstvu města Zatce ke Schválení.
Vyhlášku je potřeba schválit do 31.12.2021.

3.

Stanovisko odboru:

Odbor místního hospodářství a majetku doporučuje
4.

schválit usnesení

V navržené podobě.

Přílohy

a) Obecně závazná vyhláška č. 4/2020, kterou se Stanoví Systém Shromažďování, Sběm, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů a Systém nakládání se stavebním odpadem.

b)

Obecně Závazná vyhláška, kterou

se Stanoví obecní systém

odpadového hospodářství.

ołą .'l'l

.

MÉSTo

ŽATEC

ZASTUPITELSTVO MĚSTA ŽATEC
Obecně závazná vyhláška

č.

4/2020,

kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů
a systém nakládání se stavebním odpadem
na svém Zasedání dne 1. řıjna 2020 usneslo usnesením č. 167/20
vydat nazákladě § 17 Odst. 2 zákona
185/2001 Sb., O odpadech a O změně některých
dalších zákonů, ve Znění pozdějších předpisů (dále jen ,,ZákOn 0 0dpadech“), a podle
§ 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., 0 obcích (Obecní zřízení),
ve Znění pozdějších předpisů, tuto Obecně závaznou vyhlášku (dále jen vyhláška “).`
Zastupitelstvo města Žatec Se

cˇ.

,,

Článek 1
Předmět a působnost vyhlášky
Vyhláška

Stanoví Systém Shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálního odpadu Vznikajicího na území města Žatec (dále jen ,,město“)
zavedený městem (dále jen ,,SyStém nakládání S komunálním odpadem“) a Systém
nakládání se stavebním odpadem.
2) Systém nakládání S komunálním odpadem je závazný pro nepodnikající fyzické osoby,
kterým vzniká na území města komunální odpad a Současně pro původce, kteří produkují
odpad podobný komunálnímu odpadu, kteří na základě smlouvy S městem využívají
Systém nakládání S komunálním odpadem zavedený městem (dále jen ,,oSoby“).
3) Systém nakládání se stavebním odpadem je závazný pro nepodnikající fyzické osoby.
1)

Článek 2
Základní pojmy
1)

2)
3)

Odpad je deﬁnován zákonem.“

Komunální odpad je definován zákonem.2)
Nápojovými kartony se rozumí pro účely této vyhlášky kompozitní
od mléka,

(vícesložkové) obaly

džusů a jiných nápojů).
4) Biologicky rozložitelným odpadem se rozumí pro účely této vyhlášky materiál
rostlinného původu, zejména Z domácností, údržby zahrad a jiných ploch pokıýtých
vegetací (např. listí, tráva, rostliny, ovoce, Zelenina) S výjimkou jedlých olejů a tuků.
(např.

5)

6)

vína,

Nebezpečný odpad je deﬁnován zákonem.3)
Objemný odpad je složka komunálního odpadu, která pro velké rozměry nebo hmotnost
nemůže být odkládána do Sběmých nádob na Směsný komunální odpad (např. starý
nábytek, koberce, matrace apod.).

')

2)

3)

každá movitá věc, které se osoba zbavuje nebo má úmysl nebo povirmost se jí zbavit
veškerý odpad vznikající na území města při činnosti fyzických osob, který je uveden jako komunální odpad
v Katalogu odpadů (vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 93/2016 Sb., O Katalogu odpadů), S výjimkou
odpadů vznikajících u právnických osob nebo fyzických osob oprávněných k podnikání
odpad vykazující jednu nebo více nebezpečných vlastností uvedených v příloze přímo použitelného předpisu
Evropské unie o nebezpečných vlastnostech odpadů (nařízení komise (EU) č. 1357/2014 ze dne 18. prosince
2014, kterým Se nahrazuje příloha III Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/98/ES 0 odpadech
a O zI'ušení některých Směmic) - např. výbušné, hořlavé, toxické, karcinogemıí, dráždivé, žíravé)

komunálního odpadu, která zůstává po vytřídění
složek komunálního odpadu uvedených v čl. 3 písm. a) až i) této vyhlášky.
8) Stanoviště zvláštních sběrných nádob jsou Stanoviště, kde jsou umístěny nebo
zabudovány (podzemní nebo polopodzemní kontejnery) zvláštní sběrné nádoby na určené
Složky komunálního odpadu. Nádoby jsou označeny polepem popisujícím příslušnou
složku komunálního odpadu, pro kterou jsou výlučně určeny. Seznam těchto stanovišť je
V aktuální podobě Zveřej něn na internetových stránkách města (vvww.meSto-Zatec.cz).
9) Sběrný dvůr je místo, kam mohou osoby během provozní doby4) odkládat určené složky
komunálního odpadu. Areál sběrného místa se nachází na p. p. č. 5502/4 v k. ú. Žatec
(ve směru na obec Holedeč).
10) 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.

7)

Směsný komunální odpad

je složka

Čıánøk 3
Systém třídění komunálního odpadu
Komunální odpad
a)

papír;

c)

sklo;

se

v Systému nakládání

S

komunálním odpadem třídí na tyto

Složky:

b) plasty a nápojové kartony;5)
d) kovy;
e)
Í)

g)

biologicky rozložitelný odpad;
jedlé oleje a tuky;

suchý

čistý textil;

h) objeırmý odpad;
i)

j)

nebezpečný odpad;
Směsný komunální odpad.

Článek 4

Místa určená k odkládání složek komunálního odpadu
1)

Jednotlivé složky komunálního odpadu se odkládají:

papír 1. do zvláštních Sběmých nádob modré barvy umístěných na stanovištích zvláštních
Sběmých nádob,
2. do podzemních a polopodzemních kontejnerů prostřednictvím vhozu modré barvy
Zabudovaných na stanovištích zvláštních Sběmých nádob,
3. do nádob k tomu určených umístěných ve Sběmém dvoře;
b) plasty a nápojové kartony 1. do zvláštních Sběmých nádob žluté barvy umístěných na stanovištích zvláštních
Sběmých nádob,
2. do podzenmích a polopodzemních kontejnerů prostřednictvím vhozu žluté barvy
Zabudovaných na stanovištích zvláštních Sběmých nádob,
3. do nádob k tomu určených umístěných ve sběrném dvoře;

a)

4)
5)

provozní doba sběmého dvora je nejméně jedenkrát v týdnu
město ve smyslu § 3 odst. 2 vyhlášky Ministerstva životního prostředí č. 321/2014 Sb., o rozsahu a způsobu
Zajištění odděleného soustřeďování složek komunálních odpadů, zajistilo, že S ohledem na Systém dalšího
nakládání Stouto složkou komunálního odpadu nedochází Soustřeďováním plastů a nápojových kartonů
do jedné nádoby ke zhoršení využitelnosti sebraných odpadů v porovnání S tím, pokud by tyto odpady byly
soustřeďovány samostatně

c) sklo
1.

do zvláštních sběmých nádob Zelené barvy umístěných na stanovištích zvláštních
sběrných nádob,

do podzemních a polopodzemních kontejnerů prostřednictvím vhozu Zelené barvy
Zabudovaných na stanovištích zvláštních sběmých nádob,
3. do nádob k tomu určených umístěných ve Sběmém dvoře;
d) kovy - do zvláštních sběrných prostředků umístěných ve Sběmém dvoře;
2.

e)

biologicky rozložitelný odpad
1.

-

do zvláštních sběmých nádob hnědé barvy umístěných na stanovištích zvláštních

sběmých nádob,

do kontejnerů přechodně umísťovaných V zahrádkářských koloníích v období
od března do listopadu; Seznam je zveřejňován na webových stránkách města,
3. do nádob k tomu určených umístěných ve Sběmém dvoře;
jedlé oleje a tuky ›l.
do zvláštrıích sběrných nádob béžové barvy umístěných na stanovištích zvláštních
2.

Í)

sběrných nádob,

do zvláštních sběmých prostředků umístěných ve Sběmém dvoře;
suchý čistý textil- do zvláštní Sběmé nádoby umístěné ve sběrném dvoře;
2.

g)
h)

objemný odpad 1.
do zvláštních sběmých prostředků umístěných ve Sběmém dvoře

do velkoobjemových kontejnerů umísťovaných na přechodnou dobu na určených
místech ve městě; Městský úřad Žatec informuje o termínu a místech umístění
na webových stránkách města a v místním tisku;
nebezpečný odpad - do zvláštních sběrných prostředků umístěných ve Sběmém dvoře;
2.

i)

j)

Směsný komunální odpad 1. do typizovaných sběmých nádob (popelnice o objemu
nebo kontejnery O obsahu 660, 770 a 1100
nemovitostif)

litrů)

240 litrů
městem k příslušné

60, 80, 110, 120 a

přidělených

do odpadkových košů rozmístěných na veřejném prostranství - pouze drobný
Směsný komunální odpad vzniklý na veřejném prostranství.
Dalšími místy, mimo systém nakládání S komunálním odpadem zabezpečený městem, kde
lze odkládat Složky odpadu (nebo věci), které by se jinak staly odpadem komunálním
(nebo se nestaly odpadem vůbec), jsou např. lékámy, Specializované obchody, výkupny
Surovjp, kontejnery jiných subjektů organizujících Sběr odpadu, místa zpětného odběru
2.

)

apod.

Čıánøk 5

Povinnosti osob
1)

Osoby jsou povinny:
a)

b)

komunální odpad třídit na Složky uvedené V článku 3 a odkládat na místa určená
k odkládání jednotlivých složek komunálního odpadu dle článku 4 odst. 1 vyhlášky,
ukládat do sběmých nádob pouze ty složky, které odpovídají označení sběmé nádoby
dle článku 4 odst.

vyhlášky;
c) mít označené sběrné nádoby na Směsný komunální odpad číslem popisným nebo
evidenčním objektu, pro který jsou nádoby určené;
popel
odkládat do příslušných sběmých nádob pouze ve zcela vychladlém stavu;
d)
l

uzavírají se písemné Smlouvy podle § 17 odst. 6 zákona o odpadech (,,Obec může vybírat úhradu
za shromažďování, Sběr, přepravu, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů od fyzických osob
na základě smlouvy. Smlouva musí být uzavřena písemně a musí obsahovat výši úhrady.“)
např. elektrozařízení do zvláštních nádob oprávněných osob umístěných na území města, sběrný dvůr jako
místo zpětného odběru; textil do zvláštních nádob oprávněných osob apod.

jejich objem (např. sešlápnutím PET lahve,
odložením na určené místo;
před
krabice
apod.)
roztrháním lepenkové
f) v případě vzdálenosti stálého stanoviště Sběrné nádoby na Směsný komunální odpad
nad 10 metrů od pozemní komunikace, ze které je prováděn Svoz, přistavit takovou
sběmou nádobu na Směsný komunální odpad nejdříve V den předcházející dni svozu
do vzdálenosti kratší než je uvedeno výše; po provedení svozu vrátit na starıoviště
sběmé nádoby do konce dne, ve kterém byl Svoz proveden.
zajištění bezproblémového chodu Systému nakládání S komunálním odpadem, Zejména
za účelem správného vyprazdňování Sběmých nádob, se stanoví zákaz Zhutňování nebo
udupávání odpadu ve Sběmých nádobách a povinnost plnit Sběmé nádoby tak, aby je bylo
možno uzavřít a odpad Z nich při manipulaci nevypadával.
e)

v případě dutých odpadů Zmenšit

K

Čıánøk 6

Systém nakládání se stavebním odpadem
Stavební odpad 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).
Nepodnikající fyzické osoby, které uzavřely S městem smlouvu o úhradě
za shromažďování, Sběr, přepravu, třídění, využívání a odstraňování komımálních
odpadůó), mohou odložit do sběrného dvora zdarma určité množství Stavebního odpadu
za kalendářní rok.8)

Čıánøk 7

Zrušovací ustanovení
rušuje se obecně závazná vyhláška č. 2/2014, kterou Se Stanoví Systém shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a Systém nakládání se
avebním odpadem na území města Zatec, ze dne 26. 6. 2014.

8
Učinnost

(ˇ;ıánøı‹

ato vyhláška

nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyhlášení.

..

Mgr. Zdenka Hamousová

Ing.

Sejmuto Z úřední desky dne:

8)

příslušné množství upravuje provozní řád

Radim Laibl

místostarosta

starostka

yvěšeno na úřední desce dne:
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Sběmého dvora

MÉSTO

ŽATEC

ZASTUPITELSTVO MĚSTA ŽATEC
Obecně Závazná vyhláška

č. .../2021,
IV

kterou se Stanoví obecní systém odpadového hospodarství
města Žatec se na svém zasedání konaném dne .......... .. 2021 usneslo usneSenı'm
vydat na základě § 59 odst. 4 a 5 Zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech (dále jen
,,zákon O odpadech “), a podle § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb.,
O obcích (obecní zřízenı), ve Zneˇnı' pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále
jen ,, vyhláška ”).'
Zastııpitelstvo

č.

...... ..

Předmět

Čıánøk

1

a působnost vyhlášky

Tato vyhláška stanoví obecní Systém odpadového hospodářství na území města Žatec
(dále jen ,,obecní Systém odpadového hoSpodářStví“).
2) Tato vyhláška rovněž Stanoví místa, kde město Žatec (dále jen ,,měSto“) přebírá:
a) Stavební a demoliční odpad vznikající na území obce při činnosti nepodnikajících
fyzických osob,
b) movité věci v rámci předcházení vzniku odpadu,
c) komunální odpad vznikající na území obce při činnosti právnických a podnikajících
fyzických osob, které se zapojí do obecního systému na základě písemné Smlouvy,
d) výrobky S ukončenou životností v rámci Služby pro výrobce podle Zákona O výrobcích
1)

S

ukončenou

životností.

Článek 2
Základní pojmy

Nápojovými kartony

se pro účely této vyhlášky rozumí kompozitní (vícesložkové) obaly
(např. od mléka, vína, džusů a jiných poživatin).
2) Drobnými kovy se pro účely této vyhlášky rozumí kovy, které Svou velikostí, tvarem a
1)

vlastnostmi umožňují ukládání do určených sběrných nádob na drobné kovy, aniž by
došlo k poškození, kovy se rozumí všechny kovy, včetně drobných kovů.
3) Biologicky rozložitelným odpadem se pro účely této vyhlášky rozumí odpad rostlinného
původu podléhající aerobnímu nebo anaerobnímu rozkladu (např. ze zahrad, veřejné
zeleně, domácností) S výjimkou jedlých olejů a tuků.
4) Nebezpečný odpad je deﬁnován zákonem.“

U § 7 odst.

Zákona O odpadech (Nebezpečný odpad je odpad, který a) vykazuje alespoň jednu Z nebezpečných
uvedených v příloze přímo použitelných předpisů Evropské unie O nebezpečných vlastnostech
odpadů, b) se zařazuje do druhu odpadu, kterému je v Katalogu odpadů přiřazena kategorie nebezpečný
odpad, nebo c) je smísen S některým Z odpadů uvedených v písmenu b) nebo je jím znečišteˇn.); nařízení komise
(EU) č. 1357/2014 ze dne 18. prosince 2014, kterým Se nahıazuje příloha III Směnıice Evropského parlamentu
a Rady 2008/98/ES O odpadech a O Znıšení některých Směmic; jedná se např. O odpady W'/bušné_ hořlavé,
1

vlastností

toxické, karcinogenní, dráždive, žíravě

Objemný odpad je

složka komunálního odpadu, která pro velké rozměry nebo hmotnost

nemůže být odkládána do Sběmých nádob na Směsný komunální odpad

(např. Starý

nábytek, koberce, matrace apod).
Směsný komunální odpad je složka komunálního odpadu, která zůstává po vytřídění
složek komunálního odpadu uvedených V čl. 3 písm. a) až j) této vyhlášky.
Stanoviště zvláštních sběrných nádob jsou místa, kde jsou umístěny zvláštní Sběrné
nádoby na vybrané Složky komunálního odpadu. Nádoby jsou označeny polepem
popisujícím příslušnou složku komunálního odpadu, pro kterou jsou výlučně určeny.
Aktuální Seznam stanovišť zvláštních sběrných nádob je zveřejněn na webových
stránkách obce.

Sběrný dvůr je místo, kde město plní povinnosti původce odpadů, a kam mohou osoby
během provozní doby2) odkládat určené složky komunálního odpadu. Areál sběmého

místa se nachází na p. p. č. 5502/4 v k. ú. Žatec (ve směru na obec Holedeč). Sběrný dvůr
slouží i jako místo, kde město přebírá stavební a demoliční odpad.
Stavební a demoliční odpad je deﬁnován Zákonem.3)

Článek 3
Třídění komunálního odpadu
Komunální odpad
a)

se

v obecním Systému odpadového hospodářství

třídí

na tyto složky:

papír;

b) sklo;
c) plasty a nápojové kartonyf)
d) drobné kovy;
e)

kovy;

f)

textil;

g) biologicky rozložitelný odpad;
h) jedlé oleje a tuky;
i)

j)

k)

objemný odpad;

nebezpečný odpad;
Směsný komunální odpad.

Článek 4

Místa určená k soustřeďování složek komunálního odpadu
Jednotlivé složky komunálního odpadu se soustřeďují:
a)

2)
ll

papír 1.
do zvláštních sběrných nádob modré barvy umístěných na stanovištích zvláštních
sběrných nádob,
2. do podzemních a polopodzemních kontejnerů prostřednictvím vhozu modré barvy
zabudovaných na stanovištích zvláštních sběrných nádob,
3. do nádob k tomu určených Lunístěných ve Sběrném dvoře;

provozní doba sběmého dvora je nejméně jedenkrát v týdnu
§ 11 odst. 2 písm. j) Zákona O odpadech (Pro účely tohoto Zákona se dále rozumí stavebním a denıoličním
odpadem odpad vznikající při stavebních a demoličních cˇinnostech.)
město má zajištěno, že plní požadavek § 59 odst. 2 Zákona o odpadech věta druhá (Obec není povinna
odděleně soustřeďovat odpad plastů, Skla a kovů, pokud tím nedojde s ohledem na další Způsob nakládání S
nımı' k ohrožení možností provedení jejich recyklace.)

b) sklo
1.

do zvláštních sběrných nádob Zelené ban/y umístěných na stanovištích zvláštních
sběrných nádob,

do podzemních a polopodzemních kontejnerů prostřednictvím vhozu Zelené barvy
Zabudovaných na stanovištích zvláštních sběrných nádob,
3. do nádob k tomu určených umístěných ve sběrném dvoře;
plasty a nápojové kartony l.
do zvláštních sběrných nádob žluté barvy umístěných na stanovištích zvláštních
2.

c)

sběrných nádob,

do podzemních a polopodzemních kontejnerů prostřednictvím vhozu žluté ban/y
Zabudovaných na stanovištích zvláštních sběmých nádob,
3. do nádob k tomu určených umístěných ve sběrném dvoře;
drobné kovy - do zvláštních sběrných nádob šedivé barvy umístěných na stanovištích
2.

d)

zvláštních sběrných nádob;
e) kovy - do zvláštních sběrných prostředků umístěných ve Sběrném dvoře;
textil - do zvláštní Sběrné nádoby umístěné ve Sběrném dvoře;
f)
g) biologicky rozložitelný odpad 1.
do zvláštních sběrných nádob hnědé barvy umístěných na stanovištích zvláštních
2.
3.

4.

sběrných nádob,
kontejnerů přechodně umísťovaných v zahrádkářských koloniích V období
března do listopadu; Seznam je zveřejňován na webových stránkách města,
nádob k tomu určených umístěných ve sběmém dvoře,
zvláštních sběrných nádob o velikosti 120 nebo 240 litrů přidělených k příslušné

do
od
do
do

nemovitosti;

h) jedlé oleje a tuky 1.
do zvláštních sběrných
2.
i)

nádob béžové ban/y umístěných na stanovištích zvláštních
sběrných nádob,
do zvláštních sběrných prostředků umístěných ve sběmém dvoře;

objemný odpad -

do zvláštních sběrných prostředků umístěných ve sběmém dvoře
2. do velkoobjemových kontejnerů umísťovaných na přechodnou dobu na určených
místech ve městě; Městský úřad Žatec informuje O termínu a místech umístění
na webových stránkách města a v místním tisku;
odpad - do zvláštních sběrných prostředků umístěných ve Sběrném dvoře;
nebezpečný
j)
k) Směsný komunální odpad 1.
do typizovaných sběrných nádob (popelnice o objemu 60, 80, 110, 120 a 240 litrů
nebo kontejnery o obsahu 660, 770 a 1100 litrů) přidělených městem k příslušné
l.

2.
3.

nemovitosti,
do zvláštního

sběmého prostředku umístěného ve sběrném dvoře,
do odpadkových košů rozmístěných na veřejném prostranství - pouze drobný
Směsný komunální odpad vzniklý na veřejném

prostranství.

Článek S

Povinnosti osob

Osoby jsou povinny:
a) komunální odpad třídit na Složky uvedené V článku 3 a odkládat na místa určená
k Soustřeďování jednotlivých složek komunálního odpadu dle článku 4 vyhlášky,
b) ukládat do sběmých nádob pouze ty Složky, které odpovídají označení Sběrné nádoby
dle článku 4 vyhlášky,

c)

mechanicky zmenšit objem (např. sešlápnutim, Slisováním, Zmáčknutím) dutého
plastu (např. PET lahve) nebo dutého papíru (např. krabice) před odložením do Sběrné

nádoby,
d) nezhutňovat a neudupávat odpad ve sběrných nádobách,
e) plnit sběrne' nádoby tak, aby je bylo možno uzavřít a odpad Z nich při manipulaci
nevypadával,
f) popel odkládat do příslušných sběrných nádob pouze ve zcela vychladlém stavu;
g) v případě vzdálenosti Stálého Stanoviště sběrné nádoby na Směsný komunální odpad
nad 10 metnfı od pozemní komunikace, ze které je prováděn svoz, přistavit takovou
Sběrnou nádobu na Směsný komunální odpad nejdříve v den předcházející dni svozu
do vzdálenosti kratší než je uvedeno výše; po provedení svozu vrátit na stanoviště
sběrné nádoby do konce dne, ve kterém byl Svoz proveden.

Čıánøk 6

Místa pro přebírání stavebního a demoličního odpadu

Město přebírá stavební a demoliční odpad vznikající na území obce při činnosti
nepodnikajicích fyzických osob ve sběıném dvoře, a to nejvýše 50 kg na jedno předání
a 500 kg na osobu a kalendářní rok.

Článek 7
Místa pro přebírání movitých věcí
Město přebírá do zvláštních Sběmých nádob umístěných na stanovištích zveřejněných
stránkách města movité věci v rámci ředcházení vzniku od adu, ato odě VY
na webov'ch
5))'
atextil.

Článek 8

Místa pro přebírání komunálního odpadu vznikajícího na území obce při činnosti
právnických a podnikajících fyzických osob zapojených do obecního systému na základě
písemné smlouvy
1)

Právnické a podnikající fyzické osoby zapojené do obecního Systému na základě písemné
smlouvy S městem mohou odkládat Složky uvedené v čl. 3 písm. a), b), c), d) a h) této
vyhlášky, a to do zvláštních sběrných nádob podle čl. 4 písm. a), b), c), d) a h) této
Vyhlášky.

2)
3)

5)

Výše úhrady za zapojení do obecního systému se stanoví za jednotlivé
platného ceníku uvedeného na webových stránkách města.
Úhrada se vybírá měsíčně převodem na účet.

složky, a to podle

zákona 0 odpadech (.Movitá veˇc, kterou je možné v souladu S jinými právními předpisy používat
k Původnímu účelu, Se nestává odPadem, Pokııd J tato osoba ředá k O ětovnému oužití, a to bud' Přímo,
nebo prostřednictvím jiné osoby.) a § 12 odst. 5 zakona O odpadech (Platí, že movitá věc, kterou osoba
předala na místo určené obcí a kterou je možné v souladu S jiıtými právními předpisy používat k původníıˇmı
účelu. se nestala odP adem. 17 okua' bvla 17ředána k oP9ˇtovnénıu P oužití.)
§ 12 odst. 4

'I'

.

Článek 9

Místa pro přebírání výrobků

S

ııkončenoıı životností

Město přebírá do zvláštních sběrných nádob umístěných na stanovištích zveřejněných
na webových stránkách výrobky Sukončenou životností V rámci Služby pro výrobce podle
Zákona O výrobcích S ukončenou životností, a to elektrozařízení a baterie a akumulátory.“

Článek 10

Zrušovací ustanovení
Zrušuje se obecně Závazná vyhláška č. 4/2020, kterou se stanoví Systém Shromažďování,
Sběnı, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a systém nakládání se
stavebním odpadem, Ze dne 1. 10. 2020.

Článek 11
Úcınnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyhlášení.

Radim Laibl
místostarosta

Mgr. Zdeňka Hamousová

Ing.

starostka

Vyvěšeno na úřední desce dne:

_. _.

2021

Sejmuto Z úřední desky dne:

_. _.

2021

6)

§ 16 Zákona č. 542/2020 Sb.: (lvfvrobce a obec mohou za úcˇelem zřízení místa zpětného odbeˇru uzavřít
písemnou smlouvu o využití obecního systému odpadového hospodářství nastaveného touto obcí. Touto
smlouvou nesmí být sjednáno výhradní právo na využití obecního .Systému odpadového hospodářství pouze pro
určité výrobce či výrobky S ukončenou životností; tím není dotčena možnost, aby obec S výrobcem,
ve spolupráci S nínıž zřídila místo zpětného odběru, sjednala nediskriminační podmínky pro umožnění využití
Obecního .systému odpadového hospodářství dalšínıi výrobci. S výrobky S ukončenou životností, které byly
zpětně odebrány v nıístě zpětného odběru zřízenénı ve spolupráci S obcí, musi být nakládáno v souladu S tímto
Zákonem a odděleně od ostatního komunálního odpadu. Ifýrobce je povinen poskytnout obci, na jejímž území
místo zpětného odběru zřídil, informace o množství Zpětné odebraných výrobků s ukončenou životností, včetně
informací o jejich využití, pokud 0 to obec požádá.)

