Obecně závazná vyhláška města Nejdek
č. 3 / 2008

o nakládání s komunálním odpadem
Město Nejdek na základě usnesení č. ZM/242/9/08 zastupitelstva města ze dne 10. dubna
2008, ve smyslu ustanovení § 17 odst. 2 zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) a dle ustanovení § 10 písm. d) a § 84 odst.2 písm. h)
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, vydává tuto
obecně závaznou vyhlášku:

I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
Článek 1
Působnost obecně závazné vyhlášky
1.

Vyhláška stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálního odpadu (dále jen „KO“) vznikajícího na území města
Nejdku, nakládání s komunálním odpadem včetně systému nakládání se stavebním a
demoličním odpadem, závazný pro všechny fyzické osoby trvale nebo přechodně
pobývající na území obce, vlastníky rodinných domů, rekreačních objektů a bytových
domů, s výjimkou právnických osob nebo fyzických osob oprávněných k podnikání (dále
jen „původci odpadů“ - § 4 písm. p) zákona).

2.

Příslušným orgánem správy města v oblasti nakládání s odpady je Odbor stavebního
úřadu a životního prostředí MěÚ.

3.

Provozovatelem systému nakládání s komunálním odpadem v Nejdku (dále jen
„provozovatel systému“) je právnická osoba nebo fyzická osoba oprávněná k podnikání na
základě smlouvy uzavřené s obcí. Tato osoba musí být oprávněná k nakládání s odpady
podle § 4 písm. r) zákona. V době schválení této vyhlášky je provozovatelem systému
firma Fortygo, s.r.o., Závodu míru 443, Nejdek.

4.

Původci odpadů, kteří produkují odpad zařazený podle Katalogu odpadů jako odpad
podobný komunálnímu odpadu (katalogové číslo odpadu 20 03 01 - vyhláška č. 381/2001
Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů), mohou na základě písemné smlouvy s obcí
využívat systém stanovený touto vyhláškou.
Článek 2
Výklad pojmů

1.

Odpad je každá movitá věc, které se osoba zbavuje nebo má úmysl nebo povinnost se jí
zbavit a přísluší do některé ze skupin odpadů uvedených v příloze č. 1 zákona.

2.

Komunálním odpadem je veškerý odpad vznikající na území obce při činnosti fyzických
osob a který je uveden jako komunální odpad v Katalogu odpadů (vyhláška č. 381/2001
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Sb.), s výjimkou odpadů vznikajících u právnických osob nebo osob fyzických
oprávněných k podnikání (původců odpadů). Za komunální odpad je ve smyslu zákona a
prováděcích předpisů považován :
a)
b)
c)
d)
e)
f)

směsný komunální odpad (katalogové č. 20 03 01),
odpad z tržišť (20 03 02) a uliční smetky (20 03 03),
kal ze septiků a žump (20 03 04) a odpad z čištění kanalizace (20 03 06),
objemný odpad (20 03 07),
biologicky rozložitelný odpad - odpad ze zeleně (20 02 01),
využitelné a nebezpečné složky komunálního odpadu shromážděné odděleným
sběrem,

3.

Směsný komunální odpad je odpad, který zůstává po oddělení využitelných složek a
nebezpečných složek komunálního odpadu, stanovených touto vyhláškou.

4.

Uliční smetky jsou nečistotou shromážděnou při čištění veřejných prostranství a odpadky
odložené do uličních a parkových odpadkových košů.

5.

Objemný odpad je takový domovní odpad a odpad podobný domovnímu odpadu, který
vzhledem ke svým rozměrům nebo hmotnosti nelze shromažďovat ve sběrných nádobách
na domovní odpad o objemu do 1100 l a u kterého nejsou zjištěny nebezpečné vlastnosti.

6.

Odpad ze zeleně je odpad biologického původu z údržby parků, sídlištní a uliční zeleně,
travnatých hřišť ve vlastnictví nebo ve správě města, ze zahrad fyzických osob a ze
hřbitovů.

7.

Odpad podobný komunálnímu je takový odpad, který vzniká činností právnických a
fyzických osob oprávněných k podnikání s charakteristikou komunálního odpadu.

8.

Oddělený sběr složek komunálního odpadu je oddělené shromažďování využitelných a
nebezpečných složek do sběrných nádob se zvláštním označením, případně předání
vytříděných složek komunálního odpadu oprávněné osobě k dalšímu využití nebo
odstranění.
Využitelnými složkami (využitelné odpady) komunálního odpadu jsou :

9.

g)
h)
i)
j)
k)
l)

m)
n)

sběrový papír,
sběrové sklo bílé,
sběrové sklo barevné,
odpadní směsné plasty,
nápojové kartony,
železný šrot,
odpad barevných kovů,
odpad ze zeleně a ostatní dřevní hmota, neznečištěná látkami, které mají
nebezpečné vlastnosti (příloha č.2 zákona).

Nebezpečné složky komunálního odpadu jsou odpady, které mají jednu nebo více
nebezpečných vlastností (podle přílohy č.2 zákona). Jsou to např.: baterie a akumulátory,
zářivky a ostatní odpad s obsahem rtuti, léky, zařízení s obsahem chlorofluorouhlovodíků
(chladničky a mrazničky), tuky, oleje a jiná maziva, barvy, lepidla a pryskyřice, organická
rozpouštědla, kyseliny, hydroxidy, odmašťovací přípravky, fotochemikálie, pesticidy,
jakož i obaly a odpady znečištěné látkami, které mají nebezpečné vlastnosti. (seznam
nebezpečných odpadů je přílohou č.2 vyhlášky č. 381/2001 Sb.).

10.
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Stavebním odpadem je zemina a kamenivo ze stavebních výkopů a terénních úprav,
zbylý výkopový materiál při pokládání rozvodných sítí, stavební suť, demoliční a podobný
odpad.

11.

Oprávněnou osobou je každá osoba, která je oprávněna k nakládání s odpady podle
§ 4 písm. r) zákona.

12.

Původcem odpadu je právnická osoba, při jejíž činnosti vznikají odpady, nebo
fyzická osoba oprávněná k podnikání, při jejíž podnikatelské činnosti vznikají odpady. Pro
komunální odpad vznikající na území obce, které mají původ v činnosti fyzických osob, na
něž se nevztahují povinnosti původce, se za původce odpadů považuje obec. Obec se stává
původcem komunálních odpadů v okamžiku, kdy fyzická osoba odpad odloží na místě
k tomu určeném. Obec se současně stane vlastníkem tohoto odpadu.

13.

II. NAKLÁDÁNÍ S KOMUNÁLNÍM ODPADEM
Článek 3
Shromažďování a odvoz komunálního odpadu
1.

Komunální odpad je shromažďován (po vytřídění využitelných a nebezpečných složek)
ve sběrných nádobách nebo sběrných obalech. Sběrnými nádobami (dále jen „SN“) pro
KO jsou popelnice o objemu 110 nebo 240 litrů, kontejnery o objemu 1100 litrů a
velkoobjemové kontejnery, sběrnými obaly jsou PE pytle. Specifickými sběrnými
nádobami jsou odpadkové koše.

2.

Vlastníkem sběrných nádob je provozovatel systému nakládání s komunálním odpadem.

3.

Do SN na komunální odpad je zakázáno ukládat využitelné složky KO, které jsou ve
správním území města vykupovány nebo separovaně shromažďovány. Dále je do SN a na
stálá sběrná místa pro KO zakázáno odkládat nebezpečné a objemné složky KO, které jsou
shromažďovány ve sběrném dvoře v areálu firmy FORTYGO s.r.o., Závodu míru 443,
Nejdek. Jedná se zejména o tyto odpady :
•
•

vyřazená elektronická zařízení, televizory a monitory,
odpady, které mají některou z nebezpečných vlastností podle přílohy č. 2 zákona,
například organická rozpouštědla, barvy, lepidla a pryskyřice, kyseliny, hydroxidy,
odmašťovací přípravky, fotochemikálie, pesticidy, jakož i obaly a odpady
znečištěné nebezpečnými látkami, odpady s obsahem dehtu apod.,
• baterie (suché články) a akumulátory,
• zářivky, výbojky a ostatní odpad s obsahem rtuti,
• zařízení s obsahem chlorofluorouhlovodíků (chladničky a mrazničky),
• minerální oleje, tuky a jiná maziva
Baterie a monočlánky (suché články) je možné odevzdat i do některých prodejen
elektrotechnického zboží.
4.

Sběrnými nádobami na separované shromažďování využitelných složek KO (papír,
sklo, plast, nápojové kartony) jsou barevně odlišené a označené nádoby („iglú“).
Vlastníkem těchto nádob je oprávněná osoba, s níž uzavře obec smlouvu na provozování
sběru separovaného odpadu, vytříděného z komunálního odpadu.

5. Podrobnosti o sběrných místech jsou uvedeny v článku 4.
6.

Odvoz KO provádí provozovatel systému nakládání s komunálním odpadem v Nejdku na
základě smlouvy, uzavřené s obcí.
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7.

Četnost odvozů KO ze SN je 1x nebo 2x týdně, u fyzických osob je závislá na
harmonogramu svozu, u právnických osob a fyzických osob oprávněných k podnikání
zapojených do systému sběru pak na dohodě s provozovatelem systému.
Článek 4
Sběrná místa

1.

Sběrná místa zřizuje příslušný orgán správy obce ve spolupráci s provozovatelem
systému nakládání s komunálním odpadem.

2. Sběrnými místy jsou :
a)

stálá sběrná místa, příslušná k obytným nemovitostem, se zřizují na veřejných
prostranstvích přilehlých k obytným nemovitostem mimo vozovku pozemních
komunikací, nebo se souhlasem vlastníků nebo správců obytných nemovitostí ve
společných prostorách těchto nemovitostí.

b)

přechodná sběrná místa na veřejných prostranstvích se zřizují podle potřeby za
účelem sběru KO z úklidových akcí vyhlášených městem. Zřízení těchto míst
oznamuje příslušný orgán správy města na úřední desce způsobem v místě
obvyklým před rozmístěním SN. Na tato místa se nesmí odkládat nebezpečné
složky KO.

c)

odpadkové koše na veřejných prostranstvích jsou určeny výhradně pro odkládání
drobného směsného odpadu. Do odpadkových košů na veřejných prostranstvích je
zakázáno odkládat odpad vznikající v domácnostech nebo odpad vznikající při
podnikatelské činnosti.

d)

zvláštní sběrná místa na separované shromažďování využitelných složek KO
na veřejných prostranstvích jsou sběrná místa, kde jsou instalovány kontejnery
typu „iglú“. Odkládá se zde pouze druh odpadu dle označení. Seznam sběrných
míst pro separovaný sběr využitelných odpadů (plasty, papír, sklo) je uveden
v příloze č. 1 této vyhlášky.

e)

zvláštní mobilní sběrná místa na sběr objemného odpadu nebo nebezpečných
složek KO může využívat provozovatel systému (případně i jiná oprávněná osoba)
při předem na úřední desce zveřejněném svozu objemného odpadu nebo
nebezpečných složek, separovaných z komunálního odpadu.

f) stálá sběrná místa nebezpečných složek KO jsou zřízena :

g)

•

v areálu firmy Fortygo s.r.o., Závodu míru 443, Nejdek - zde občané mohou
odložit nebezpečné složky komunálního odpadu,

•

u těchto prodejců :
ELEKTRO MIX (pí Gavlasová), nám. Karla IV. 123
TELEF s.r.o.
(p. Kareš ), nám. Karla IV. 92
u těchto oprávněných osob mohou občané odložit do speciálních
kontejnerů všechny typy suchých článků.

zvláštní sběrná místa na ukládání KO z rekreačních nemovitostí a
nepřístupných rodinných domů zřizuje obec ve spolupráci s provozovatelem
systému v místech dostupných svozovou technikou. Seznam těchto sběrných míst
je uveden v příloze č.2 této vyhlášky.
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3.


III. POVINNOSTI PŘI NAKLÁDÁNÍ S KOMUNÁLNÍM ODPADEM
Článek 5
Povinnosti fyzických osob a plátců poplatku
1.

Plátce poplatku je povinen platit poplatek za komunální odpad ve stanovené výši a
určených termínech.

2. Fyzické osoby jsou povinny:
a) třídit a odděleně shromažďovat a předávat k využití druhy odpadů uvedené v čl.2
odst. 9 této vyhlášky,
b) třídit a odděleně shromažďovat a předávat do sběrných míst nebezpečné odpady
uvedené v čl.2 odst. 10) této vyhlášky,
c)

odkládat komunální odpad na místech k tomu určených, pokud jej samy nevyužijí
v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb.,

d) odkládat odděleně shromážděné druhy odpadů do sběrných nádob k tomu účelu
určených, umístěných na sběrných místech. Je-li to v místě možné, jednotlivé
druhy využitelných odpadů odevzdat do výkupu využitelných odpadů,
e) na výzvu příslušného orgánu správy města, zveřejněnou na úřední desce, odděleně
odkládat určené druhy odpadů na přechodná sběrná místa,
f) odkládat směsný komunální odpad do sběrných nádob k tomu určených,
umístěných na sběrných místech příslušných k místu trvalého nebo přechodného
bydliště.
3.

I
g)

1)
a)

2)
a)
b)
c)

V. NAKLÁDÁNÍ SE STAVEBNÍM ODPADEM
Článek 6
Nakládání se stavebním odpadem
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1. Stavební odpad je stavební a demoliční odpad. Stavební odpad není odpadem
komunálním.
2. Stavební odpad lze použít, předat či zlikvidovat pouze způsobem stanoveným zákonem.
3. Pro odložení stavebního odpadu je možné využít sběrného dvora v areálu fy FORTYGO,
spol. s r.o., Závodu míru 443, Nejdek nebo objednat k uložení odpadu kontejner, který
bude přistaven a odvezen za úplatu.
V. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
Článek 7
Kontrola a sankce
1.
2.

Kontrolu plnění povinností vyplývajících z této obecně závazné vyhlášky provádí Městská
policie Nejdek a osoby pověřené Městským úřadem Nejdek.
Porušení ustanovení této vyhlášky se postihuje podle zvláštních právních předpisů*).
Článek 8
Zrušovací ustanovení

Zrušuje se obecně závazná vyhláška města Nejdek č. 8/2001 „O nakládání s komunálním
odpadem“ ze dne 20. 12. 2001 včetně její novely ze dne 20. 12. 2005.

Článek 9
Platnost obecně závazné vyhlášky
Tato vyhláška byla vyhlášena dne 24. 4. 2008 a nabývá účinnosti dnem 1. 6. 2008.

Iveta Drobná
místostarostka

Ing. Vladimír Benda
starosta města Nejdek

Poznámka:
*) § 66 odst. 1 zák.č. 185/2001 Sb., o odpadech, § 46 odst. 2 zák.č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění
pozdějších předpisů, § 56 - 59 zák.č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení).

Seznam sběrných míst pro separovaný sběr využitelných složek odpadů a sběrných míst
na ukládání KO z rekreačních nemovitostí a nepřístupných rodinných domů bude
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pravidelně aktualizován a zveřejňován (min. 4x ročně) na úřední desce města, v Nejdeckých
listech a internetových stránkách města (www.nejdek.cz)
Seznam sběrných míst pro ukládání objemného odpadu bude pravidelně aktualizován a
zveřejňován (2x ročně) na úřední desce města, v Nejdeckých listech a internetových stránkách
města (www.nejdek.cz)

Vyvěšeno na úřední desce MěÚ Nejdek dne:………………………
Sejmuto z úřední desky MěÚ Nejdek dne:…………………………

7

