39/2001 - O nakládání s komunálním odpadem a se stavebním odpadem
o nakládání s komunálním odpadem a se stavebním odpadem
Zastupitelstvo města Jílového rozhodlo dne 27.11.2001 vydat podle ustanovení § 10 písm a) a § 84
odst. 2 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a
podle § 17 odst. 2 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, tuto obecně závaznou vyhlášku o nakládání s
komunálním odpadem a se stavebním odpadem.

ODDÍL I
Článek 1 - Úvodní ustanovení
(1) Vyhláška stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů vznikajících na katastrálním území města Jílového, včetně systému nakládání se
stavebním odpadem.
(2) Vyhláška je závazná pro všechny fyzické osoby, které mají na území města trvalý pobyt a pro další
osoby, které se na území města zdržují.
(3) Původci odpadů (právnické osoby a fyzické osoby oprávněné k podnikání), kteří produkují odpad
zařazený podle Katalogu odpadů1) jako odpad podobný komunálnímu, mohou využít systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů stanovených
touto vyhláškou na základě smlouvy s městem Jílové (dále jen město), uzavřené prostřednictvím
oprávněné osoby, která je zmocněna městem. Smlouva musí být písemná a musí vždy obsahovat výši
sjednané ceny za tuto službu.
Článek 2 - Základní pojmy
(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 k zákonu č. 185/2001 Sb., dále jen
zákon.
(2) Komunální odpad je veškerý odpad vznikající na území města při činnosti fyzických osob, s
výjimkou odpadů vznikajících u právnických osob nebo fyzických osob oprávněných k podnikání.
(3) Nakládání s odpady je jejich shromažďování, soustřeďování, sběr, výkup, třídění, přeprava a
doprava, skladování, úprava, využívání a odstraňování.
(4) Shromažďování odpadů je krátkodobé soustřeďování odpadů do shromažďovacích prostředků v
místě jejich vzniku před dalším nakládáním s odpady.
(5) Separovaný odpad je složka komunálního odpadu vzniklá odděleným sběrem za účelem dalšího
využití, např. papír, duté obaly.
(6) Objemný odpad je složka komunálního odpadu, pro kterou nelze použít běžnou sběrnou nádobu s
ohledem na jeho rozměr, hmotnost nebo vlastnost, např. nábytek, koberce, čalounění, pneumatiky,
šrot.
(7) Nebezpečný odpad je odpad uvedený v Seznamu nebezpečných odpadů uvedeném v prováděcím
právním předpise k zákonu a jakýkoliv jiný odpad vykazující jednu nebo více nebezpečných vlastností
uvedených v příloze č. 2 zákona, např. olej, tuk (nikoli rostlinný), barva, lepidlo, pryskyřice,
rozpouštědlo, kyselina, hydroxid, detergenty, odmašťovací přípravky, fotochemikálie, léky, pesticidy,
galvanický článek suchý nebo mokrý, zářivka, odpad s obsahem rtuti, zařízení s obsahem
chlorfluorovodíků, televize.

(8) Směsný komunální odpad je složka komunálního odpadu, která vznikla po vytřídění odpadů
uvedených v článku 2 odst. 5, 6, 7 této vyhlášky. Směsný komunální odpad je i odpad odložený do
odpadkových košů, umístěných na veřejných prostranstvích.
(9) Původce komunálního odpadu je město, které se jím stává v okamžiku, kdy fyzická osoba odpad
odloží na místě k tomu určeném; město se současně stane vlastníkem tohoto odpadu.
(10) Oprávněná osoba je právnická nebo fyzická osoba oprávněná k podnikání, která je oprávněna k
na-kládání s odpady podle zákona o odpadech nebo podle zvláštních předpisů.
(11) Vlastník nemovitosti je pro potřeby této vyhlášky fyzická nebo právnická osoba, která má k
nemovitosti vlastnické právo, popřípadě správce nebo oprávněný uživatel, na základě dohody s touto
fyzickou nebo právnickou osobou.
(12) Sběrná nádoba je typizovaná nádoba ve vlastnictví oprávněné osoby (vlastníka objektu, města),
splňující příslušné ČSN2), určená k bezpečnému a hygienicky nezávadnému shromažďování odpadů.
(13) Dostatečný objem sběrné nádoby na směsný komunální odpad je takový objem sběrné nádoby
(nádob), který při zvolené frekvenci svozu a při daném počtu osob trvale přihlášených v dané
nemovitosti, umožňuje odložit veškerý směsný komunální odpad, vznikající při provozu domácností v
objektu, do sběrné nádoby. Za dostatečný objem sběrné nádoby se považuje 28 litrů/osobu/týden.
(14) Stanoviště sběrné nádoby na směsný komunální odpad je místo určené vlastníkem k umístění
sběrné nádoby tak, aby fyzické osoby užívající objekt měly nepřetržitý přístup ke sběrným nádobám.
(15) Místem přistavení sběrné nádoby k provedení svozu směsného komunálního odpadu je místo
určené oprávněnou osobou a prostor vymezený vzdáleností 1 m všemi směry od sběrných nádob,
zpravidla místo u pozemní komunikace, po které je vedena trasa svozu.
(16) Skládka odpadů je technické zařízení určené k odstraňování odpadů jejich trvalým a řízeným
uložením na zemi nebo do země.

ODDÍL II
Systém nakládání s komunálním odpadem
Článek 3 - Shromažďování odpadů
(1) Komunální odpad se třídí na jednotlivé složky podle následujícího systému:
a) papír, lepenka - označené nádoby na separovaný odpad,
b) duté obaly (sklo, plechovky od nápojů, plastové obaly) - označené nádoby na separovaný odpad,
c) objemné odpady (viz čl. 2 odst. 6) a bioodpad - mobilní kontejnery jsou přistavovány nejméně 2x
do dle vyhlášeného harmonogramu; celoročně umístěný kontejner v areálu skladu stavebního
materiálu na Javorské ul. (uložení možné po předchozí domluvě s odborem výstavby MěÚ Jílové),
d) vánoční stromky - ukládají se vedle sběrných nádob na směsný komunální odpad v době od 1. do
15. ledna příslušného roku,
e) nebezpečné odpady (viz čl. 2 odst. 7)
mobilní zastávkový svoz nebezpečného odpadu ? lze odložit obalový materiál znečištěný, olejové
filtry, olověné akumulátory, vyřazené léky, odpad rtuti, výbojky, zářivky, textilní materiál znečištěný
organickými škodlivinami, odpadní oleje, staré nátěrové hmoty, televizory, lednice, popř.
pneumatiky,
léky ? určené nádoby v lékárně, Mírové nám. 220, Jílové,
f) Severočeské sběrné suroviny a.s. Liberec ? Nábřeží 107, Jílové, tel. 0412/551279 ? výkup sběrového
papíru (noviny, časopisy, lepenka, počítačové sjetiny), železného šrotu a barevných kovů (železo,
nerez, zinek, olovo, hliník, měď), autobaterie; dále je možno odevzdat plastové folie (po domluvě na

tel. 0412/542224 nebo 513569) a textil.
g) autovraky - lze zneškodnit prostřednictvím oprávněné osoby za úplatu.
(2) Směsný komunální odpad se odkládá do sběrných nádob o objemu 80 l, 110 l, 120 l, 240 l, 360 l,
660 l, 770 l, 1100 l, případně jiných typů nádob. Pouze ve výjimečných případech, zejména na
místech těžko přístupných svozové technice, lze směsný komunální odpad, s výjimkou popelovin,
odkládat do umělohmotných vaků označených logem oprávněné osoby.

Článek 4 - Směsný komunální odpad
(1) Stanoviště sběrné nádoby na směsný komunální odpad určí vlastník na svém vlastním pozemku,
na cizím pozemku na základě dohody s jeho vlastníkem a vždy po dohodě s oprávněnou osobou.
(2) Přistavení sběrné nádoby za účelem svozu k pozemní komunikaci (zpravidla chodníku) zajišťuje
oprávněná osoba, a to u nádoby s obsahem 660 l a větším nejvýše do vzdálenosti 5 m od pozemní
komunikace, u nádoby s obsahem 360 l a menším, nejvýše do vzdálenosti 15 m od pozemní
komunikace. Při delší vzdálenosti stanoviště než je uvedeno, zajistí přistavení sběrné nádoby vlastník,
a to nejpozději v den svozu v 5:00 hodin nebo po dohodě oprávněná osoba za úhradu.
(3) Po vyprázdnění je oprávněná osoba povinna nádobu vrátit na stálé stanoviště, a to u nádoby s
obsahem 660 l a větším nejvýše do vzdálenosti 5 m od pozemní komunikace, u nádoby s obsahem
360 l a menším, nejvýše do vzdálenosti 15 m od pozemní komunikace. Při větší vzdálenosti vrací
nádobu vlastník nebo po dohodě oprávněná osoba za úhradu.
Článek 5 - Separovaný odpad
(1) Stanoviště nádob na separovaný odpad se určuje dohodou mezi městem a oprávněnou osobou a
stanovuje se podle optimální donáškové vzdálenosti a hustoty zástavby.
(2) Nádoby na separovaný odpad jednoznačně stanovují druh odpadu, který lze do nich odkládat,
označení je odlišeno barvou a nápisem:
a) modrý kontejner - pro papír a lepenku, nelze odkládat krabice od nápojů (Tetra Pak)
b) zelený kontejner - pro duté obaly, tj. nedeformované PET lahve, skleněné obaly, plechovky od
nápojů
Článek 6 - Nebezpečný odpad
(1) Sběr nebezpečných odpadů se provádí mobilním zastávkovým svozem dle určeného
harmonogramu.
(2) Stanoviště svozu nebezpečného odpadu jsou určena harmonogramem sběru nebezpečných
odpadů aktualizovaným každoročně po dohodě mezi Městským úřadem Jílové, odborem životního
prostředí, a oprávněnou osobou.
(3) Nebezpečný odpad lze na stanovištích odevzdat pouze osobně v době předem oznámené
Městským úřadem Jílové nebo oprávněnou osobou.
(4) Seznam stanovišť a časy jednotlivých svozů nebezpečných odpadů jsou fyzickým osobám
zprostředkovány pomocí regionálních médií a propagačními letáky.
(5) Mobilní sběr nebezpečného odpadu je určen pouze pro fyzické osoby.
(6) Právnické a fyzické osoby oprávněné k podnikání mohou využít služeb oprávněné osoby k
odstranění nebezpečného odpadu vzniklého jejich podnikatelskou činností pouze na základě smlouvy
s oprávněnou osobou za dohodnutou cenu.

Článek 7 - Svoz odpadu
(1) Odpad shromážděný ve sběrných nádobách na směsný komunální odpad odváží a odstraňuje
oprávněná osoba a to na základě podmínek stanovených ve smlouvě mezi městem a oprávněnou
osobou.
(2) Oprávněná osoba provádí svoz odpadu 1 x týdně, 2 x týdně, 1 x za 14 dnů a kombinovaný svoz
(např. zima 1 x týdně, léto 1 x za 14 dnů), přičemž letní období je od 01.04 do 30.09., zimní období od
01. 10. do 31. 3. Frekvence svozu je upravována oprávněnou osobou s ohledem na počet a typ
sběrných nádob a počet osob trvale přihlášených v nemovitosti.
(3) Na zimní období může vlastník nemovitosti s topením na pevná paliva písemně požádat
oprávněnou osobu o přechodné zvýšení počtu sběrných nádob či frekvence svozu. Mimořádný svoz
odpadu lze zajistit na základě dohody mezi vlastníkem a oprávněnou osobou za úplatu.

ODDÍL III
Článek 8 - Povinnosti fyzických osob a původců odpadů napojených na systém
(1) Každý je povinen nakládat s odpady a zbavovat se jich pouze způsobem stanoveným zákonem a
touto vyhláškou.
(2) S odpady lze nakládat pouze v zařízeních, místech a objektech k tomu určených. Při tomto
nakládání s odpady nesmí být ohroženo lidské zdraví ani ohrožováno nebo poškozováno životní
prostředí.
(3) Každý je povinen zjistit, zda osoba, které předává odpady, je k jejich převzetí oprávněna. V
případě, že se tato osoba oprávněním neprokáže, nesmí jí být odpad předán.
(4) Fyzické osoby jsou povinny odkládat komunální odpad na místech k tomu určených, komunální
odpad odděleně shromažďovat, třídit a předávat k využití a odstraňování podle systému stanoveného
touto vyhláškou.
(5) Nádob na směsný komunální odpad lze využívat pouze k účelu, pro který jsou určeny. Fyzické
osoby jsou povinny udržovat čistotu na stálém stanovišti sběrných nádob, nepoškozovat sběrné
nádoby, neodkládat žhavý popel do sběrných nádob, nespalovat odpad ani jeho složky ve sběrných
nádobách a na volných plochách a počínat si tak, aby svým jednáním neznemožnily provedení
pravidelného svozu odpadů nebo nezpůsobily narušení systému.
(6) Směsný komunální odpad lze odkládat do sběrné nádoby tak, aby jej bylo možno řádně uzavřít a
odpad z ní při další manipulaci nevypadával.
(7) Nelze odkládat:
a) odpad mimo sběrné nádoby a znečišťovat jejich stanoviště,
b) do sběrných nádob nebezpečné složky komunálního odpadu,
c) do sběrných nádob žhavý popel, zeminu, stavební suť, cihly, kamení, uhynulá zvířata, vánoční
stromky,
d) do odpadkových košů na veřejném prostranství odpad z domácností a živností,
e) do nádob určených k separaci odpadů jiné druhy odpadů, než pro které jsou určeny.

Článek 9 - Povinnosti oprávněné osoby
(1) Oprávněná osoba :
a) provede opravu, výměnu nebo doplnění sběrných nádob do 5 pracovních dnů po zjištění nebo

oznámení poškození, odcizení nebo nesouladu s touto vyhláškou,
b) zajistí svoz směsného komunálního odpadu dle harmonogramu svozu ve všech částech svozové
oblasti a určí místo přistavení sběrných nádob v době svozu odpadu,
c) v případě znečištění prostranství při manipulaci se sběrnými nádobami jeho okamžité odstranění a
úklid v kruhu 1 m od místa přistavení sběrných nádob,
d) zajistí v případě poruchy svozového vozidla či nesjízdnosti vozovky náhradní svoz, a to v nejbližším
možném termínu, nejpozději do 48 hodin,
e) zajistí v případě dlouhodobé nepřístupnosti stanoviště sběrných nádob, např. z důvodu
nesjízdnosti nebo opravy komunikace, náhradní řešení v nejbližším možném termínu.
(2) Oprávněná osoba má za povinnost:
a) kontrolovat technický stav sběrných nádob,
b) provést vizuální kontrolu obsahu sběrných nádob před manipulací,
c) zcela vyprázdnit sběrné nádoby takovým způsobem, aby nedocházelo k hygienickým závadám,
d) vrátit zcela vyprázdněné sběrné nádoby na místo dle čl. 4 odst. 3 této vyhlášky.

ODDÍL IV
Článek 10 - Stavební odpad
(1) Stavební odpad vzniklý při stavební činnosti fyzických osob, popřípadě právnických nebo fyzických
osob oprávněných k podnikání, bude odkládán do velkokapacitních kontejnerů oprávněné osoby,
které budou odvezeny na náklady fyzické osoby, právnické nebo fyzické osoby oprávněné k podnikání
k využití či odstranění na řízenou skládku odpovídající skupiny. Tímto se nevylučuje možnost zajistit si
využití či odstranění tohoto odpadu jinými prostředky v souladu se zákonem a zvláštními předpisy.3)
(2) Fyzické osoby mohou odložit stavební odpad v množství do 1 m3 za měsíc do kontejnerů
umístěných v areálu skladu stavebního materiálu na Javorské ul. za úplatu.

ODDÍL V
Článek 11 - Poplatek za komunální odpad
Za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů platí fyzické osoby, které mají ve městě trvalý pobyt a fyzické osoby, které mají ve vlastnictví
stavbu k individuální rekreaci, městu místní poplatek. Výši místního poplatku, včetně způsobu jeho
výběru, stanovuje obecně závazná vyhláška o místním poplatku za provoz systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů č. 40/2001.
Článek 12 - Sankce
Porušení povinností při nakládání s komunálním odpadem a stavebním odpadem bude postihováno
podle zvláštních předpisů 4).

Článek 13 - Kontrolní činnost
Kontrolu plnění povinností uložených touto vyhláškou provádějí:
a) pověření zaměstnanci Města Jílového,
b) Městská policie Jílové.

Článek 14 - Zrušovací ustanovení
Zrušuje se vyhláška města Jílové č. 34/1999 o nakládání s komunálním odpadem a se stavebním
odpadem.

Článek 15 - Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2002.

Vysvětlivky:
1) Vyhláška MŽP ČR č. 381/ 2001 Sb.- Katalog odpadů.
2) ČSN EN 840-1, ČSN EN 840-2, ČSN EN 840-3, ČSN EN 840-4 a ČSN EN 840-5
3) Zákon č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů.
4) Zákon ČNR č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 185/2001 Sb., o
odpadech a o změně některých dalších předpisů.

