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Obecně závazná vvh|áška č. |12009

kterou se stanovuje systém shromažd,ování, sběru,
přepravy' třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů

Zastupitelsfvo města VyššíBrod se na lsvém zasedání dne 26.1.2009, usnesením č. II/6,
usneslo vydat na zák|adě ustanovení |i 17 odst.2 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o

změněněkterychzákonů,vp|atnémznéní.,avsouladus$10písm.d)a$84odst.2písm.h)
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ( obecní zÍízen),v platném znění, tuto obecně závaznou
vyhlášku:

Čt.t
P'ůsobnost
1. Tato obecně závazná vyhláška stanovuje systém shromaŽďování, sběru, přepravy, třídění,
využívánía odstraňování komunálních odpadů vznikajícíchna územíměsta VyŠšíBrod.
2. Tato obecně závazná vyhláška je závaznápro:

a) fyzické osoby' které mají nauzemi
b) fyzické osoby, které mají na.Území

města trvalý pobyt
města ve vlastnictví stavbu

určenou nebo slouŽícík individrrální rekreaci, ve které není hlášena
k trvalému pobytu žádnáťyz,ická osoba,
c) dalšífyzické osoby, které se nauzemí města zdržuji (dále jen ',fyzické osoby..)

Čt. z

Všeobecnépovinnosti
Každý má při své činnosti nebo v rozsahu své působnosti povinnost předcházet vznikl odpadů,
omezovat jejich mnoŽství a nebezpečnévlastnosti; odpady, jejichž vzniku ne|ze zabránit, musí být
využity, případně odstraněny způsobem. kterrý neohrožl$e lidské zdravi a životníprostředí, a který
je v souladu se zákonem o odpadech a se zvltištními právními předpisy ')

cr.
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Základní pojmy
Pro účelytéto vyhlášky se rozumí:

1. Zbytkovým

odpadem - složka komunálního odpadu, která zůstává po vytřídění plastu,
papíru, skla, kovu' objemného odpadu a rrebezpečného odpadu.
2. objemným odpadem - sloŽka komunálního odpadu, na kterou ne|ze z důvodu jejich
materiálů nebo vlastností pouŽít běžnésběrné nádoby.
3. Sběrnou nádobou - typizovaná nádoba splňujícítechnické parametry určená k odkládání
jednotlivých sloŽek komunálního odpadu a zbytkového odpadu, v níŽ jsou komunální odpady
přechodně shromaŽďovány do doby sběrrr a SVoZu. Sběmou nádobou je rovněž velkoobjemový
kontejner a odpadkový koš umístěný na veřejném prostranství'
4. Sběrným místem - zaÍízeníke sběru a odkládání odpadů (sběmé místo -býva|á skládka TKo)
5. Sběrnými surovinamí - zaÍízeníke sběru a výkupu odpadů povolené příslušným správním
orgánem
6. Nebezpečný odpad - odpad uvedený v Seznatnu nebezpečných odpadů, uvedeném v prováděcím
předpise ajakýkolivjiný odpad vykazujici jednu nebo více nebezpečných vlastností uvedených
2)
v příloze č.2 kzákonu o odpadech

', s
') s

např. zákon č. Il4l1992 Sb., o ochraně přír.ody a krajiny v platném znění
zákon č. 289l1995 Sb., o lesích a o změně a doprInění některých zákonů (lesní zákon),ve znění pozd. předpisů
4 písm.a) , zákonač. l85/200] Sb., o odpadech .v p|atném znění

- veškerý odpad vzn1kajici na uzemí obce při činnosti fyzických osob,
výjimkou odpadů vznikajicich činnostíprávnických osob nebo fyzických osob oprávněných
k podnikání. 3)
8. Původce odpadů - právnická osoba, nebo fyzická osoba oprávněná k podnikáni, pŤi jejíž
činnosti vznikají odpady' Pro komunální odpady vznlkajícínauzemí obce, které mají původ
v činnosti fyzických osob, na něŽ se nevztahují povinnosti původce. se za původce odpadů
povaŽuje obec. obec se stává původcem .cdpadů v okamŽiku, kdy fyzická osoba odpady odloží
o)
na místě k tomu určeném.obec se součat;ně stává vlastníkem těchto odpadů.

7. Komunální odpad
s

ct.4
Třídění komuná|ních odpadů
Fyzické osoby j sou povinny komunální odpady vznlkajíci na územi města VyššíBrod třídit
na následující sloŽky:

a) vyuŽitelné sloŽky (papír, sklo, plasty, kovy)
b) objemný odpad z domácností (např.starý nábytek)
c) zbytkový komunální odpad (např. smetí, popel, Saze, nevratné obaly)
d) nebezpečnéodpady (např. akunrulátory, kyseliny, zbytky barev a jejich obaly'
televize. ledničk)u. vÝbojky. zái'ivky a pod).

e) odpady rostlinného původu ze

z,a|.rad

Čt. s

Místa určená k odkládání komuná|ního odpadu

1.

Fyzické osoby jsou povinny vytříděné sloŽky komunálního odpadu
odkládat do sběrných nádob a na místa |< tomu určená:

a zbytkový odpad

nápisem
nápisem
nápisem

a) papír -

sběrné nádoby označenémodrou barvou s
PAPÍR
b) plast - sběrné nádoby označenéŽlutou barvou s
PLASTY
gÍrÉSKLO
c) sklo bílé- sběrné nádoby označenébílou barvou s
d) barevné sklo - sběrné nádoby označenézelenou barvou s nápisem BARE'INÉ SKLO
e) zbytkový komunální odpad - neoznačenétypizované sběrné nádoby
Í) objemný odpad - sběrné místo
g) papír' že|ezo - sběrné místo
h) nebezpečný odpad: 5)

.
o
o
o
.'

vyŤazené nepotřebné léky |ze odevzdat do lékáren na místo k tomu určeném.
baterie, monočlánky - Průmy:;|ové zboži NOHEL a Nákupní středisko
autobaterie

- Auto-elektro Kr{čík

ostatní nebezpečnéodpadyjsou fyzíckéosoby povinny odevzdat ve vyhrazených
prostorech sběrného místa. Sírllo a provozní doba je uvedena v odstavci 2.

písm.b) zákona č. l85/200| Sb., o odpadech v platném znění
'
písm.p) , zákona č. 185/200l Sb., o odpadech v platném znění
,) 4 písm.a) zákona č. 185/200 | Sb., o odpadech v platném znění
,
5
o)

$4
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2.

Nebezpečnéodpady výříděné z komunálního odpadu, tj. plastový odpad znečištěný'kovový
odpad znečištěný,směs obalových materiálů znečištěných' sorbety, olejové f,rltry, oleje, tuky'
barvy, lepidla, pryskyřice, rozpouštěd|a, záÍivky, zaÍízenís obsahem fluórouhlovodíků a
elektronický odpad. jsou občanéa půvorlci povinni uloŽit na sběrném místě na bývalé skládce
TKo ve městě VyššíBrod.
Provozní doba:
pondě|í a středa
útery a

800

-

1l00 hod.

čtvrtek 800 - 1100 hod.
l4oo - lToo hod.

3.

čištěníveřejných komunikací a biologický odpad z veřejné ze|eně a hřbitovů je
ukládán dle potřeby do nrobilních kontejrLerů a poté uložen na určenou skládku.

4.

Do odpadkových košůumístěných na veřejném prostranství lze ukládat pouze drobný odpad
související s pobytem osob na veřejných prostranstvích. Do odpadkových košůje zakázáno
ukládat komunální odpad z domácností, odpad z pÍovozovaní podnikatelské činnosti (obchody,

odpad

Z

tržnice, restaurace apod.) a nebezpečný or1pad.

Čt. o

Požadavky na sběrné nádoby na odpad a stanoviště sběrných nádob
1.

Sběmé nádoby musí bý umístěny tak, aby byla umoŽněna manipulace s nimi a aby byla
dodržena příslušná ustanovení zvláštnich předpisů (na úseku ochrany životníhoprostředí,
ochrany veřejného zdravi, silničního a stavebního zákona,požárnich předpisů atd.).

)

Komunální odpad se ukládá do sběrný.;h nádob tak' aby je bylo moŽno řádně uzavřit a odpad
z nich při manipulaci nevypadával.

3.

Sběrné nádoby se používajípouze k účelu,k němužjsou určeny a pouze k odkládaní odpadů,
pro něžjsou určeny'

4.

5.

Do sběrných nádob umístěných mimcl sběrné místo je zakázáno ukládat nebezpečný odpad,

objemný odpad, stavební odpad' elektroodpad (elektrozaŤizeni z domácností), těla uhynulých
zvitat'žhavý popel, tekutiny a jiné, ohrolŽující zdtaví, Životní prostředí nebo bezpečnost'
Sběrné nádoby ve vlastnictví fyzickýclr osob lze přemist'ovat k veřejné komunikaci, po níŽ

se svoz provádí, nejdříve l2 hodin přede dnem určenéhosvozu a ponechat zde nejdéle po dobu
12 hodin po provedeném svozu.

Čt.l
Sankce
Porušení této obecně závazné vyhlášky je postihováno podle zvláštních zákonů.
u|

,\

zákon č. 200/l990 Sb.' o přestupcích, v pIatném znení
Zákon č. l85/2001 Sb', o odpadech ao znrěně něktl:rých dalšíchzákonů v p|atnérn znění

ó'')

Čl. s
Dozor
Dozor nad dodrŽováním této obecně závazné vyhlášky provádí Městský úřad VyššíBrod
Městská oolicie VvššíBrod.

a

Čt. q

Zrušovacíustanovení
Zrušuje se obecně závazná vyhláška města VyššíBrod č. |12004, která stanovuje systém
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, vyllŽíváni a odstraňování komunálních odpadů vzniklých
nallzemi města včetně svstému nakládání se stavebním odoadem'

Čt.to
lÚčinnost
Tato vyhláška nabývá účinnostipatnáctým dnem po dni vyhlášení.
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PaedDr."Josef Pechlát
místostarosta

Pořadové číslozveřejnění: !,

lng. Mi|arll?|ÁL&áí{
starosta
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Vyvěšeno na úřední desce ďne: !;.,.1
Sejmuto zuřední desky
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