M Ě S T O ČESKÁ SKALICE
ZASTUPITELSTVO MĚSTA
OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 6/2011
O STANOVENÍ SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU, PŘEPRAVY, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ
A ODSTRAŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ
NA ÚZEMÍ MĚSTA ČESKÁ SKALICE VČETNĚ JEJICH BIOLOGICKY ROZLOŽITELNÉ
SLOŽKY A SYSTÉMU NAKLÁDÁNÍ SE STAVEBNÍM ODPADEM
Zastupitelstvo města Česká Skalice se na svém zasedání dne 21.3.2011 usnesením č. 4/II/6/III/2011
usneslo vydat na základě § 17 odst. 2 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších
zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o odpadech“), a v souladu s § 10 písm. d) a § 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“):

ODDÍL PRVNÍ
OBECNÁ USTANOVENÍ
Článek 1

Předmět a působnost vyhlášky
(1) Tato vyhláška stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů vznikajících na území města Česká Skalice (dále jen „území města“) včetně jejich
biologicky rozložitelné složky a systému nakládání se stavebním odpadem
(2) Tato vyhláška se vztahuje na všechny fyzické osoby, které se zdržují na území města.

Článek 2

Základní pojmy
Pro účely této vyhlášky se rozumí :
a) Komunálním odpadem – 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,1).
b) Nebezpečným odpadem - odpad vykazující jednu nebo více nebezpečných vlastností uvedených
v příloze č. 2 k zákonu o odpadech1).
c) Objemným odpadem - složka komunálního odpadu, která pro své rozměry nemůže být odkládána
do sběrných nádob na směsný odpad.
d) Směsným odpadem - složka komunálního odpadu, která zůstává po vytřídění objemného
a nebezpečného odpadu, papíru, skla, plastů, biologického, objemného a nebezpečného odpadu
z komunálního odpadu. Směsným odpadem je i odpad (odpadky) odložený do odpadkových košů,
umístěných na veřejných prostranstvích.
e) Biologickým odpadem je pro účely této vyhlášky odpad biologicky rozložitelný odpad ze zahrad
a veřejné zeleně.
f) Tříděným /využitelným/ odpadem jsou materiálově či jinak využitelné složky vytříděné
z komunálního odpadu. Těmito složkami jsou papír, sklo, plasty, nápojové kartony, objemný odpad,
nebezpečný odpad, biologický odpad.
g) Původcem odpadů je právnická osoba nebo fyzická osoba oprávněná k podnikání, při jejichž
činnosti vznikají odpady, nebo právnická osoba nebo fyzická osoba oprávněná k podnikání, které
provádějí úpravu odpadů nebo jiné činnosti, jejichž výsledkem je změna povahy nebo složení
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h)
i)
j)

k)
l)
m)
n)

odpadů, a dále obec od okamžiku, kdy nepodnikající fyzická osoba odpad odloží na místě k tomu
určeném; obec se současně stane vlastníkem tohoto odpadu.
Nakládáním s odpady - shromažďování, sběr, výkup, přeprava, doprava, skladování, úprava,
využití a odstranění odpadů.
Oprávněnou osobou je pro účely této vyhlášky každá osoba, která je oprávněna k nakládání s
odpady podle zákona o odpadech nebo podle zvláštních právních předpisů a zajišťuje toto nakládání
na základě smlouvy s městem.
Sběrnou nádobou je typizovaná nádoba určená k odložení složek odpadu. Jsou to popelnice o
objemu 110 l, 240 l., kontejner o objemu 1 100 l. Tyto nádoby si fyzické osoby obstarávají samy.
Sběrnou nádobou jsou dále polypropylenové vaky určené na sběr biomasy a dále PE obaly (pytle)
určené k doplňkovému sběru komunálního odpadu, obojí lze získat na Městském úřadě Česká
Skalice. Sběrnou nádobou jsou též velkoobjemové kontejnery a odpadkové koše, umístěné na
veřejném prostranství.
Stanovištěm sběrných nádob - místa, kde jsou trvale nebo dočasně umístěny sběrné nádoby za
účelem odkládání, shromažďování, předávání, sběru a odvozu komunálního odpadu. Stanoviště jsou
individuální nebo společná pro více uživatelů.
Místy určenými k odkládání komunálního odpadu – místa určená, vybavená a zajištěná
k odkládání a shromažďování, předávání, sběru a odvozu komunálního odpadu.
Stavebním odpadem – odpad vznikající při stavební a demoliční činnosti (např. beton, cihly,
střešní krytina, keramika, materiály na bázi sádry, dřevo, sklo, plasty, asfalt, dehet a výrobky
z dehtu, kovy včetně slitin, vytěžená zemina, izolační materiály aj.).
Sběrným dvorem - místo, které splňuje všechny technické a legislativní požadavky pro sběr
a shromažďování odpadu.

ODDÍL DRUHÝ
NAKLÁDÁNÍ S KOMUNÁLNÍM ODPADEM
Článek 3

Třídění komunálního odpadu
Komunální odpad se třídí na následující složky :
a) papír,
b) sklo,
c) plasty,
d) nápojové kartony
e) objemný odpad,
f) nebezpečný odpad,
g) biologický odpad,
h) směsný odpad, kterým je komunální odpad po vytřídění dle písm. a) až g).

Článek 4

Místa určená k odkládání komunálního odpadu
(1)
(2)
(3)
(4)

Papír se odkládá do kontejnerů označených modře.
Sklo se odkládá do kontejnerů označených zeleně.
Plasty a nápojové kartony se odkládají do kontejnerů označených žlutě a oranžově.
Objemný odpad se odkládá na sběrném dvoře na adrese: Zelená ulice, Česká Skalice nebo na
určených zastávkách mobilního sběru v termínech schválených radou města. Informace jsou zveřejněny
na www. ceskaskalice.cz, popř.ve městě obvyklým způsobem.
(5) Sběr a svoz nebezpečného odpadu je zajišťován minimálně 2x ročně jeho odebíráním na zastávkách
mobilního sběru v termínech schválených radou města. Informace jsou zveřejněny na www.
ceskaskalice.cz, popř.ve městě obvyklým způsobem.
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(6) Biologický odpad se odkládá na sběrném dvoře na adrese: Zelená ulice, Česká Skalice nebo na
určených zastávkách mobilního sběru v termínech schválených radou města. Informace jsou zveřejněny
na www. ceskaskalice.cz, popř.ve městě obvyklým způsobem.
(7) Směsný odpad se odkládá:
a) do označených sběrných nádob umístěných na stanovištích sběrných nádob
b) do odpadkových košů rozmístěných na území města
(8) Rozmístění sběrných nádob pro tříděný odpad je uvedeno v příloze č. 1 této vyhlášky.

Článek 5

Umístění sběrných nádob
(1) Sběrné nádoby se umisťují na stanovištích tak, aby byly dobře přístupné pro naplňování a
vyprazdňování. Na dočasných stanovištích se sběrné nádoby umisťují jen po dobu nezbytně nutnou a
tak, aby nebránily obecnému užívání veřejných prostranství.
(2) V případě, že stav komunikace neumožňuje svozové technice příjezd k nemovitosti se stanovištěm
sběrné nádoby, je třeba sběrnou nádobu umístit na nejbližším místě, které umožňuje příjezd svozové
technice.

Článek 6

Základní povinnosti
Fyzické osoby jsou povinny ode dne účinnosti této vyhlášky komunální odpad odděleně shromažďovat, třídit
a odkládat nebo předávat k využití a odstraňování podle čl. 3 a 4 této vyhlášky, pokud tento odpad nevyužily
samy v souladu se zákonem o odpadech.

ODDÍL TŘETÍ
STAVEBNÍ ODPAD
Článek 7

Nakládání se stavebním odpadem
Stavební odpad vzniklý při stavební činnosti lze odkládat do velkoobjemových kontejnerů oprávněné osoby,
které jsou následně odvezeny na náklady původce tohoto odpadu na řízenou skládku. Tímto se nevylučuje
možnost zajistit si odvoz tohoto odpadu a uložení na řízené skládky vlastními prostředky popř. jiným
způsobem. Odpad musí být vždy předán pouze oprávněné osobě.

ODDÍL ČTVRTÝ
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
Článek 8
Sankce

Porušení povinnosti stanovených touto vyhláškou může být postihováno podle obecně závazných právních
předpisů2).
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Článek 9

Zrušovací ustanovení
Touto vyhláškou se ruší vyhláška č. 9/2006 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů na území města Česká Skalice, včetně systému nakládání se
stavebním odpadem.

Článek 10
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dne 1. 4. 2011.

…………………………………
Tomáš Hubka
starosta města
Vyvěšeno na úřední desce dne:

………………………………..
Ing. Josef Daňsa
místostarosta města
Sejmuto z úřední desky dne:

_____________________________________________________________________________
1)

2)

§ 4 odst. 1 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů
zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů

Příloha č. 1:

Rozmístění sběrných nádob pro tříděný odpad
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Příloha č. 1 K OBECNĚ ZÁVAZNÉ VYHLÁŠCE č. 6/2011

O STANOVENÍ SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ SBĚRU, PŘEPRAVY, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ
KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ NA ÚZEMÍ MĚSTA ČESKÁ SKALICE VČETNĚ JEJICH BIOLOGICKY
ROZLOŽITELNÉ SLOŽKY A SYSTÉMU NAKLÁDÁNÍ SE STAVEBNÍM ODPADEM

Rozmístění sběrných nádob pro tříděný odpad: sklo, papír, plast

ULICE

UMÍSTĚNÍ – POPIS MÍSTA

1.

Smetanova

u zahradnictví „Jaro“, čp. 610

2.

Pod Lesem

u bytovek čp. 757

3.

Pod Lesem

u čp. 727 (proti prodejně p. Kotyzy)

4.

Pospíšilova

u čp. 278

5.

Zájezd

u zastávky autobusu před čp.6

6.

Jiřinkova

poblíž čp 148

7.

Nyklíčkova

na rozcestí, před čp. 96

8.

Bezručova

vedle garáží, proti čp. 491

9.

Křenkova

v zatáčce u odbočky k čp. 858

10. Spyta

u hasičské zbrojnice čp. 18

11. Družstevní

za čp. 223 (ŠJ Eurest)

12. Riegrova

u Domova důchodců čp. 837

13. Reigrova

vedle čp. 741

14. Na Kamenci

u samoobsluhy KONZUM čp.377

15. Žižkův kopec

pod hřištěm u čp 617

16. Legionářská

za čp. 33 (za novou lékárnou)

17. Zlíč

vedle čp. 42 (restaurace Holzbecher)

18. Zlíč

u bytovek SBD čp. 13

19. Ratibořice

parkoviště u zámku čp.1

20. Jiráskova

v uličce za čp. 596

21. Pivovarská

u čp. 826

22. Švermova

vedle garáží u čp. 823

23. Tyršova

u bytovek SBD čp. 819

24. tř. T .G. Masaryka

u čp. 87

Celkem
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SKLO
ZELENÁ

1
1
2
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
2
1
2
1
1
1
1
1
1
1
27

MODRÁ
PapÍ

2
2
2
1
1
1
2
3
3
1
1
1
20

PLAST
ŽLUTÁ

2
1
2
1
3
1
1
2
1
1
2
1
4
3
2
1
1
1
1
1
1
33

