2/2005 - o systému shromažďování, sběru, přepravy, ....
MĚSTO JÍLOVÉ

Obecně závazná vyhláška města Jílového č. 2/2005
o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálních odpadů a o systému nakládání se
stavebním odpadem
Zastupitelstvo města Jílového se na svém zasedání dne 13. prosince 2005 usneslo vydat na základě §
17 odst. 2 zákona č.185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění
pozdějších předpisů, a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. i) zákona č.128/2000 Sb., o
obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:

ODDÍL I

Článek 1
Úvodní ustanovení
(1) Tato obecně závazná vyhláška stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálních odpadů (dále jen ?systém nakládání s komunálním odpadem?)
vznikajících na území města Jílového, včetně systému nakládání se stavebním odpadem.
(2) Tato obecně závazná vyhláška je závazná pro všechny fyzické osoby, které mají na území města
Jílového trvalý pobyt a pro ostatní osoby, které se na území města Jílového 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).

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 zákona č.185/2001 Sb., o odpadech a o
změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ?zákon?).
(2) Komunální odpad je veškerý odpad vznikající na území města Jílového při činnosti fyzických osob a
který je uveden jako komunální odpad v prováděcím právním předpisu1), 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) Separovaný odpad je složka komunálního odpadu vzniklá odděleným sběrem za účelem dalšího
využití, např. papír, sklo, plast, apod.

1) Vyhláška MŽP ČR č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, v platném znění.

(5) Objemný odpad je složka komunálního odpadu, pro kterou nelze použít běžnou sběrnou nádobu s
ohledem na jeho rozměr, hmotnost nebo vlastnosti, např. nábytek, koberce, čalounění, pneumatiky,
kovy, apod.
(6) Nebezpečný odpad je odpad, uvedený v Seznamu nebezpečných odpadů uvedeném v prováděcím
právním předpise1) a jakýkoliv jiný odpad vykazující jednu nebo více nebezpečných vlastností
uvedených v příloze č. 2 zákona; nebezpečným odpadem jsou například: 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 chlorfluorouhlovodíků, elektrické a elektronické zařízení obsahující nebezpečné
látky (televizor, počítač, atd.).
(7) Směsný komunální odpad je složka komunálního odpadu, která vznikla po vytřídění odpadů
uvedených v článku 2 odst. (4), (5) a (6) této obecně závazné vyhlášky. Směsný komunální odpad je i
odpad odložený do odpadkových košů, umístěných na veřejných prostranstvích.
(8) Původce komunálního odpadu je město Jílové (dále jen ?město?), které se jím stává v okamžiku,
kdy fyzická osoba odpady odloží na místě k tomu určeném; město se současně stane vlastníkem
těchto odpadů.
(9) Oprávněná osoba je právnická osoba nebo fyzická osoba oprávněná k podnikání, která je
oprávněna k nakládání s odpady podle zákona nebo podle zvláštních právních předpisů. Oprávněnou
osobou ve smyslu této obecně závazné vyhlášky je právnická osoba nebo fyzická osoba oprávněná k
podnikání, která má s městem Jílové uzavřenu smlouvu o poskytování služeb v oblasti nakládání s
komunálními odpady.
(10) Vlastník nemovitosti je pro potřeby této obecně závazné 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 (dále jen ?vlastník?).
(11) Sběrná nádoba je typizovaná nádoba splňující příslušné ČSN2), určená k bezpečnému a
hygienicky nezávadnému shromažďování odpadů.
(12) Dostatečný objem sběrné nádoby na směsný komunální odpad je takový objem sběrné nádoby

(nádob), který při zvolené frekvenci svozu a při daném počtu osob s trvalým pobytem v dané
nemovitosti umožňuje odložit veškerý směsný komunální odpad, vznikající jejich činností po
vytřídění, do sběrné nádoby.
(13) Stanoviště sběrné nádoby na směsný komunální odpad je místo určené městem k umístění
sběrné nádoby. Stanoviště sběrné nádoby je u nádoby 360 l a menší do vzdálenosti maximálně 15 m,
u nádoby 660 l a větší do vzdálenosti maximálně 5 m od okraje pozemní komunikace, ze které se svoz
odpadů provádí.

ODDÍL II
Systém nakládání s komunálním odpadem

Článek 3
Separovaný odpad
(1) Separovaný odpad ve smyslu této obecně závazné vyhlášky je:
a) papír,
b) sklo,
c) plast,
d) nápojové kartony ? tetrapack.

1) Vyhláška MŽP ČR č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, v platném znění.
2) ČSN EN 840-1, ČSN EN 840-2, ČSN EN 840-3, ČSN EN 840-4 a ČSN EN 840-5
(2) Nádoby na separovaný odpad jednoznačně stanovují druh odpadu, který lze do nich odkládat;
označení je odlišeno barvou a nápisem.
? Modrá nádoba je určena k odkládání papíru, např. časopisy, noviny, knihy, brožury, sešity, karton,
vlnitá lepenka, čisté papírové obaly a sáčky, reklamní letáky, kancelářský papír. Nepatří sem papírové
kapesníčky, ubrousky, papírové pleny, uhlový papír, voskový papír, mastný papír, dehtový papír,
obaly od vajíček.
? Zelená nádoba je určena k odkládání skleněných láhví od nápojů bez uzávěrů, sklo čiré i barevné,
tabulové sklo, čisté zavařovací sklenice, skleněné střepy všeho druhu. Nepatří sem keramika,
porcelán, kamenivo, drátěné sklo, zrcadlo, zářivka, žárovka, výbojka, televizní obrazovka,
automobilové sklo.
? Žlutá nádoba je určena k odkládání plastových nádob, převážně PET láhví, fólií a dalších výrobků z
plastů. PET láhve se odkládají sešlápnuté či zmáčknuté, uzávěry zvlášť oddělené. Nepatří sem
nápojové kartony - tetrapacky, guma, molitan, kabely, podlahová krytina, obaly od léků, obaly od
barev a chemikálií, obaly od jakýchkoli olejů.
? Oranžový pytel je určen k odkládání nápojových kartonů - tetrapacků, tj. vrstvených papírových
obalů od trvanlivých výrobků - mléka, džusu, vína a obalů od pasterovaných výrobků ? smetany,
šlehačky, kefíru. Nápojové kartony se odkládají vypláchnuté, vysušené a složené.

(3) Stanoviště nádob na separovaný odpad se určuje dohodou mezi městem a oprávněnou osobou a
stanovuje se podle optimální donáškové vzdálenosti a hustoty zástavby. Nádoby je možné umístit na
pozemních komunikacích v souladu se zvláštním právním předpisem3).
(4) Sběrový papír, nápojové kartony, PET láhve, železné, neželezné a barevné kovy, autobaterie (plné,
prázdné) lze předat ve výkupně odpadů. Sběrový papír a nápojové kartony se rovněž shromažďují ve
školních budovách při vyhlášených sběrových akcích.

Článek 4
Sběrný dvůr
(1) Sběrný dvůr je umístěný v prostorech výkupny Severočeských sběrných surovin a.s., Nábřeží 107,
Jílové, tel. 412 551 279.
(2) Sběrný dvůr je určen ke shromažďování stanovených odpadů vzniklých činností fyzických osob,
které mají trvalý pobyt ve městě Jílovém nebo fyzických osob, které mají na území města Jílového
stavbu určenou k rekreaci a prokáží se dokladem o zaplacení místního poplatku za provoz nakládání s
odpady. Obsluha sběrného dvora následně vydá doklad o převzetí určitého druhu odpadu.
(3) Ve sběrném dvoře lze odložit objemný a nebezpečný odpad, dále odpad ze zeleně, pokud jej
fyzické osoby nevyužijí samy, a to podle pokynů obsluhy a v souladu s provozním řádem sběrného
dvora.

Článek 5
Nebezpečný odpad
(1) Sběr nebezpečného odpadu uvedeného v čl.2 odst.(6) této obecně závazné vyhlášky se provádí ve
sběrném dvoře.
(2) Léky a obaly od léků se předávají v lékárně, Mírové nám. 220, Jílové.
(3) Galvanické články suché nebo mokré, elektrická a elektronická zařízení se předávají v rámci
zpětného odběru výrobků v prodejnách, případně ve sběrném dvoře.

3) Zákon č. 13/1997 Sb. , o pozemních komunikacích, v platném znění.

Článek 6
Směsný komunální odpad

(1) Nádobu na směsný komunální odpad přiděluje vlastníku nemovitosti město na základě písemné
žádosti. Město zajistí sběrnou nádobu (nádoby) o dostatečném objemu podle čl. 2 odst. (12) této
obecně závazné vyhlášky tak, aby odpad vzniklý v souvislosti s užíváním nemovitosti bylo možno do ní
odložit. Město může v případě, kde to je účelné, slučovat sběrné nádoby pro více vlastníků.
(2) Směsný komunální odpad se odkládá do sběrných nádob o objemu 70 l, 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 a u staveb určených k rekreaci, lze směsný komunální
odpad, s výjimkou popele a škváry, odkládat do umělohmotných pytlů označených logem oprávněné
osoby, které je možno vyzvednout na Městském úřadě Jílové, Mírové nám. 280, Jílové.
(3) 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.
(4) Stanoviště sběrné nádoby na směsný komunální odpad určí město na svém pozemku, na cizím
pozemku na základě dohody s jeho vlastníkem.
(5) Oprávněná osoba provádí svoz odpadu 1 x týdně, 2 x týdně, 1 x za 14 dnů a kombinovaný svoz
(např. zimní období 1 x týdně, letní období 1 x za 14 dnů), přičemž pro účely této vyhlášky je letní
období od 01.05. do 30.09. a zimní období od 01.10. do 30.04. Objem nádoby a frekvence svozu jsou
upravovány s ohledem na dostatečný objem sběrné nádoby podle čl. 2 odst. (12) této obecně
závazné vyhlášky.
(6) Na zimní období může vlastník s topením na pevná paliva písemně požádat město o přechodné
zvýšení počtu sběrných nádob či frekvence svozu.
(7) Pro přistavení nádoby na stanoviště může vlastník nemovitosti za účelem tzv. vynášky a zanášky
sběrných nádob uzavřít dohodu s jinou osobou (např. oprávněnou osobou), která za něj uvedené
práce provede. V místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů není vynáška a zanáška sběrných nádob zahrnuta.
8) V době od 1. do 31. ledna každého roku lze vedle sběrných nádob na směsný komunální odpad
odložit vánoční stromky.

ODDÍL III

Článek 7
Povinnosti fyzických osob
(1) Fyzické osoby jsou povinny komunální odpad třídit a odkládat na místa k tomu určená podle
systému stanoveného touto obecně závaznou vyhláškou.

(2) 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.
(3) Směsný komunální odpad lze odkládat do sběrné nádoby tak, aby ji bylo možno řádně uzavřít a
odpad z ní při další manipulaci nevypadával.
(4) Nelze odkládat:
a) odpad mimo sběrné nádoby a znečišťovat jejich stanoviště a místo přistavení,
b) do sběrných nádob nebezpečné složky komunálního odpadu,
c) do sběrných nádob žhavý popel, zeminu, stavební suť, cihly, kamení, uhynulá zvířata4), 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 8
Oprávněná osoba
Oprávněná osoba :
a) provede opravu, výměnu nebo doplnění sběrných nádob do 10 pracovních dnů po zjištění nebo
oznámení poškození, odcizení nebo nesouladu s touto obecně závaznou vyhláškou,
b) zajistí svoz směsného komunálního odpadu podle harmonogramu svozu ve všech částech svozové
oblasti,
c) provádí vizuální kontrolu obsahu sběrných nádob před manipulací,
d) vrací zcela vyprázdněné sběrné nádoby na místo jejich přistavení a naloží do vozidla veškerý
odpad, který při manipulaci s nádobami znečistil místo manipulace,
e) zajistí v případě poruchy svozového vozidla či nesjízdnosti komunikace náhradní svoz, a to v
nejbližším možném termínu, nejpozději do 48 hodin,
f) zajistí v případě dlouhodobé nepřístupnosti stanoviště sběrných nádob, např. z důvodu nesjízdnosti
nebo opravy komunikace, náhradní řešení v nejbližším možném termínu.

ODDÍL IV

Článek 9
Stavební odpad
(1) Stavební a demoliční odpad vzniklý při stavební činnosti fyzických osob, je možné předávat ve

sběrném dvoře nebo provozovateli zařízení na úpravu nebo recyklaci tohoto odpadu. Stavební a
demoliční odpad není určen k provádění terénních úprav.
(2) Stavební a demoliční odpad se předává ve sběrném dvoře za úplatu podle ceníku.

ODDÍL V

Článek 10
Poplatek
Za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů platí fyzické osoby, které mají ve městě Jílové trvalý pobyt a fyzické osoby, které mají na
území města Jílového ve vlastnictví stavbu k individuální rekreaci, městu Jílovému místní poplatek.
Výši místního poplatku, včetně způsobu jeho výběru, stanovuje obecně závazná vyhláška města
Jílového ?o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálních odpadů?.

Článek 11
Sankce
Porušení povinností při nakládání s komunálním odpadem a stavebním odpadem bude postihováno
podle zákona a zvláštního právního předpisu5).

4) Zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární
zákon), v platném znění.
5) Zákon ČNR č. 200/1990 Sb., o přestupcích, v platném znění.

Článek 12
Ustanovení závěrečná

(1) Zrušuje se obecně závazná vyhláška města Jílového č. 39/2001 o nakládání s komunálním
odpadem a se stavebním odpadem, schválená Zastupitelstvem města Jílového dne 27. listopadu
2001.
(2) Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2006.

Petr Schlösinger
starosta

Mgr. Václav Zibner
místostarosta

