MĚSTO JÍLOVÉ
Obecně závazná vyhláška č. 8/2011,
kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálních odpadů, včetně systému nakládání se stavebním
odpadem na území města Jílového
Zastupitelstvo města Jílového se na svém zasedání dne 20. 12. 2011 usneslo vydat dle § 10 písm.
d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších
předpisů, a v souladu s § 17 odst. 2 a 4 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých
dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen
„vyhláška“):
Článek 1
Základní pojmy
Pro účely této vyhlášky se rozumí :
a) komunální odpad 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;
b) sklo jsou např. skleněné láhve od nápojů bez kovových či plastových uzávěrů, čisté
zavařovací sklenice bez uzávěrů, velké skleněné střepy a tabulové sklo; sklem není zrcadlo,
drátěné sklo, keramika, porcelán, žárovka, televizní obrazovka, automobilové sklo;
c) papír jsou např. noviny, časopisy, knihy, brožury, rozložené papírové krabice, čisté
papírové obaly a sáčky, reklamní letáky, kancelářský papír; papírem není použité papírové
ubrousky, kapesníčky, papírové pleny, voskový, mastný nebo dehtový papír, zbytky tapet,
nápojový karton;
d) plast jsou např. plastové obaly od potravin, plastové tašky a sáčky, sešlápnuté PET láhve,
neznečištěné kelímky od jogurtů a jiných potravin, plastové nádoby od kosmetiky, vždy jen
čisté a zbavené zbytků potravin; plastem nejsou pneumatiky, guma, molitan, kabely,
podlahové krytiny, plastové trubky, obaly od technických olejů a jiných chemikálií;
e) nápojové kartony (tetrapaky) jsou veškeré vypláchnuté krabice od džusu, mléka, vína,
kefíru, smetany apod.;
f) textil jsou spárovaná obuv a čistý a suchý textil vždy zabalený v igelitové tašce, např. košile,
trika, kalhoty, ložní prádlo, utěrky, ručníky, pyžama;
g) biologicky rozložitelný odpad je odpad, který podléhá aerobnímu nebo anaerobnímu
rozkladu, vzniklý zejména při údržbě zeleně nebo zbytky z kuchyně (např. tráva, listí, ovoce
a zelenina, zbytky rostlin, drobné větve, piliny, dřevěný popel, čajové sáčky, kávová sedlina,
skořápky od vajec, květiny, zemina z květináčů, podestýlka malých zvířat (bez exkrementů);
biologicky rozložitelným odpadem nejsou tekuté zbytky jídel, kosti, maso, oleje, uhynulá
zvířata, zvířecí exkrementy; nejsou jím ani vánoční stromky (které mají zvláštní režim);
h) nebezpečné složky komunálního odpadu jsou všechny složky komunálního odpadu, které
jsou podle zákona o odpadech nebezpečným odpadem - např. baterie, zbytky barev a
rozpouštědel, zbytky spotřební chemie, pesticidy, upotřebené motorové a převodové oleje,
léky, znečištěné obaly, nekompletní ledničky, televizory a monitory;
i) objemný odpad je odpad, který nelze pro jeho rozměry odkládat do sběrných nádob
na směsný komunální odpad (např. matrace, koberce, vyřazený nábytek, podlahové krytiny);
j) elektroodpad je elektrické nebo elektronické zařízení, jehož funkce závisí na elektrickém
proudu nebo na elektromagnetickém poli nebo zařízení k výrobě, přenosu a měření
elektrického proudu nebo elektromagnetického pole;
k) rozměrově vhodný elektroodpad – elektroopad malé a střední velikosti, jako např.
I. malé domácí spotřebiče (např. žehličky, mixéry, hodinky, váhy)
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II. zařízení informačních technologií a telekomunikačních zařízení (např. notebooky, diáře,
kalkulačky, telefony, počítačové periferie – myši, klávesnice)
III. spotřebitelská zařízení (např. rádia, DVD, CD, videorekordéry, MP3 přehrávače)
IV. elektrické a elektronické nástroje (např. vrtačky, pily, brusky)
V. hračky, vybavení pro volný čas a sporty (např. vláčky, videohry, sportovní měřidla)
VI. ostatní střední a drobné elektrospotřebiče (např. lékařské měřící přístroje);
l) směsný komunální odpad je zbylá složka komunálního odpadu, která zůstane po vytřídění
všech složek uvedených v čl. 2 odst. 1 písmeno a) až i) této vyhlášky;
m) sběrná nádoba je typizovaná nádoba o objemu 80, 110, 120, 240, 360, 660, 770 nebo 1100
litrů určená k odložení složek komunálního odpadu (popelnice, kontejner); sběrné nádoby na
směsný komunální odpad přiděluje vlastníku objektu na jeho písemnou žádost město Jílové
dle pravidel pro dostatečný objem sběrné nádoby na směsný komunální odpad; město Jílové
může sběrné nádoby slučovat pro více vlastníků objektů; na zimní období (trvající od 1.10.
do 31.3.) může vlastník objektu s topením na pevná paliva požádat město o přechodné
zvýšení počtu, velikosti či frekvence svozu sběrné nádoby;
n) pytle na sběr složek komunálního odpadu (např. papíru, směsného komunálního odpadu)
jsou mimořádný prostředek sběru některých složek komunálního odpadu, který nahrazuje
sběr do typizovaných sběrných nádob používaných u objektů mimo panelovou zástavbu
(vyjma sběru nápojových kartonů, kde je pytlový sběr výlučným prostředkem sběru); pytlový
sběr vyjma sběru směsného komunálního odpadu není určen pro místní část Sněžník; pytle
pro papír, plast, nápojové kartony a směsný komunální odpad jsou vydávány na Městském
úřadu Jílové, pytle pro nápojové kartony též ve sběrném dvoře;
o) dostatečný objem sběrné nádoby na směsný komunální odpad je takový vnitřní objem
sběrné nádoby, nebo součet vnitřních objemů sběrných nádob, který při dané četnosti svozu
odpadu a při daném počtu osob žijících v daném objektu umožňuje uložit směsný komunální
odpad vznikající při provozu domácností v objektu do sběrné nádoby. Město Jílové stanovuje
pro účely této vyhlášky vodítko pro výpočet dostatečného objemu na 30 litrů/osoba/týden.
V případě oprávněného požadavku může Městský úřad Jílové objem sběrné nádoby (nádob)
anebo změnit frekvenci svozu (např. pro domácnosti s topením na pevná paliva v zimním
období);
p) objekt je bytový nebo rodinný dům nebo stavba, ve které je alespoň jeden byt, nebo stavba
sloužící individuální rekreaci;
q) svozová společnost je oprávněná osoba, se kterou město uzavřelo smlouvu o zajištění
systému nakládání s komunálním odpadem;
r) sběrný dvůr je zařízení, ve kterém mohou fyzické osoby odkládat některé složky
komunálního odpadu a stavební odpad pod dozorem obsluhy. Umístěn je na adrese Nábřeží
107, Jílové v areálu firmy Kovošrot Group CZ, a.s..

Článek 2
Systém třídění komunálního odpadu
1) Komunální odpad se v systému nakládání s komunálním odpadem povinně třídí na tyto složky:
a) sklo,
b) papír,
c) plast,
d) nápojové kartony,
e) textil,
f) vánoční stromky,
g) objemný odpad,
h) nebezpečné složky komunálního odpadu,
i) elektroodpad,
j) směsný komunální odpad.
2) Dobrovolně je možné třídit i další složku komunálního odpadu, kterou je biologicky rozložitelný
odpad.
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Článek 3
Místa určená k odkládání komunálního odpadu
1) Místa určená k odkládání složek komunálního odpadu jsou:
a) vnitřní prostory sběrných nádob a pytlů určených pro jednotlivé složky komunálních odpadů.
Do příslušných nádob a pytlů se ukládají takto roztříděné složky komunálního odpadu:
1. sklo - do kontejnerů zelené barvy dle přílohy č. 1 této vyhlášky,
2. papír - do kontejnerů modré barvy dle přílohy č. 1 této vyhlášky nebo do pytlů žluté
barvy s nápisem „tříděný odpad“ následně odkládaných vedle sběrných nádob na směsný
komunální odpad,
3. plast - do kontejnerů žluté barvy dle přílohy č. 1 této vyhlášky nebo do pytlů žluté barvy
s nápisem „tříděný odpad“ odkládaných vedle sběrných nádob na směsný komunální
odpad,
4. nápojové kartony – do pytlů oranžové barvy odkládaných vedle sběrných nádob na
směsný komunální odpad,
5. biologicky rozložitelný odpad – do nádob hnědé barvy, které přistavuje město na žádost
vlastníka objektu,
6. textil – do sběrných nádob tmavě zelené barvy,
7. rozměrově vhodný elektroodpad – do kontejnerů dle přílohy č. 1 této vyhlášky a do Eboxu umístěného v budově Městského úřadu Jílové,
8. směsný komunální odpad - v individuální zástavbě zpravidla do nádob o objemu 80
litrů až 360 litrů příslušných k jednotlivým objektům, v sídlištní zástavbě zpravidla
do kontejnerů o objemu 660 litrů až 1100 litrů příslušných též k jednotlivým objektům;
nebo do pytlů žluté barvy s nápisem „směsný komunální odpad“ odkládaných vedle
sběrných nádob na směsný komunální odpad, resp. na místech, kam by jinak byla sběrná
nádoba na směsný komunální odpad připravena k odvozu v případech, kdy není sběrná
nádoba na směsný komunální odpad využívána.
b) prostor vedle sběrných nádob na směsný komunální odpad (resp. prostor, kam je odkládán
pytel na směsný komunální odpad, nevyužívá-li objekt sběrné nádoby na směsný komunální
odpad):
1. vánoční stromky – v termínu od 1. do 31. ledna každého kalendářního roku,
2. papír, plasty, nápojové kartony a směsný komunální odpad v odpovídajících pytlích
na sběr složek komunálního odpadu,
c) sběrný dvůr určený pro odkládání (příjem) objemného odpadu, nebezpečných složek
komunálního odpadu a elektroodpadu.
2) Dalšími místy mimo systém nakládání s komunálním odpadem zabezpečeným městem, kde lze
odkládat složky odpadu, který by se jinak stal odpadem komunálním, jsou např.:
a) lékárny, specializované obchody, veřejné budovy (úřady) a školy, pokud je v nich
organizován sběr určitých složek odpadu, který by se jinak stal odpadem komunálním (např.
baterie, staré léky, rtuťové teploměry),
b) jiná místa, pokud slouží ke sběru určitých složek odpadu, který by se jinak stal odpadem
komunálním (např. sběrné suroviny, kontejnery jiných subjektů organizujících sběr odpadu
apod.).

Článek 4
Povinnosti osob
Osoby jsou povinny:
a) komunální odpad třídit na složky uvedené v článku 2 odst. 1 této vyhlášky a odkládat je na
místa určená k odkládání komunálního odpadu dle článku 3 odst. 1 této vyhlášky;
b) do žlutých pytlů s nápisem „tříděný odpad“ ukládat papír a plast odděleně;
c) přednostně využít systému třídění nastaveného pro příslušnou místní část města, pokud
v příslušné místní části města není příslušné místo k odkládání složky komunálního odpadu,
využít míst v jiných místních částech města;
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d) přistavit sběrné nádoby k provedení svozu u nádoby do 360 litrů (včetně) do vzdálenosti
nejvýše 10 metrů a u nádoby nad 660 litrů (včetně) do vzdálenosti nejvýše 5 metrů
od pozemní komunikace, ze které je prováděn svoz.

Článek 5
Nakládání se stavebním odpadem
1) Nakládání se stavebním odpadem upravuje zákon o odpadech.
2) Stavební odpad lze za úplatu předat ve sběrném dvoře. Dále je možné prostřednictvím Městského
úřadu Jílové objednat na náklady objednatele kontejner na stavební odpad dle aktuálně platného
ceníku.

Článek 6
Zrušovací ustanovení
Zrušuje se obecně závazná vyhláška č. 3/2009, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území
města Jílového, ze dne 20. 10. 2009.

Článek 7
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po jejím vyhlášení.

Ing. Olga Hrebičková v.r.
místostarostka

Miroslav Kalvas v.r.
starosta

Vyvěšeno na úřední desce dne: 22.12.2011
Sejmuto z úřední desky dne:

09.01.2012
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Příloha č. 1 obecně závazné vyhlášky č. 8/2011, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, včetně systému nakládání se
stavebním odpadem na území města Jílového
Stanoviště zvláštních sběrných nádob pro složky komunálního odpadu dle čl. 3 odst. 1 vyhlášky - plast, sklo,
papír, textil a rozměrově vhodný elektroodpad:

poř.
číslo

stanoviště – místní část, ulice, bližší popis

plast

sklo

papír

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

Kamenná - ul. Zahradní (u plecháče)
Kamenná - ul. Zahradní (křižovatka s ul. Rekreační)
Kamenná - ul. Libušina (křižovatka s ul. Revoluční)
Kamenná - ul. Na rovině (parkoviště u samoobsluhy)
Kamenná - ul. Přemyslova (u prodejního komplexu)
Kamenná - ul. Průběžná (parkoviště u MŠ)
Kamenná - ul. Školní (u školy)
Kamenná - ul. Oblouková (u parkoviště)
Kamenná - ul. Spojová (křižovatka s ul. Lipovou)
Kamenná - ul. Spojová (u garáží)
Kamenná - ul. Jeselská (křižovatka s ul. Družstevní)
Jílové - ul. Sněžnická (u rybníčka - u č.p. 93)
Jílové - ul. Sněžnická (parkoviště u školy)
Jílové - ul. Lipová (u parčíku proti č.p. 285)
Jílové - ul. K.H. Máchy (parkoviště u Jílovanky)
Jílové - Mírové náměstí (u školy)
Jílové - ul. Nábřeží (u výkupny Kovošrotu)
Jílové - ul. Za Koupalištěm (areál MŠ)
Jílové - ul. Javorská (křižovatka s ul. Kolářská)
Jílové - ul. Javorská (křižovatka s Horskou ul.)
Martiněves - ul. Teplická (za tiskárnou STIPO)
Martiněves - ul. El. Krásnohorské (u garáží)
Modrá - ul. Teplická (u hasičské zbrojnice)
Kamenec - náměstíčko
Sněžník - vedle aut. zastávky (u kapličky)
Sněžník - u bytového domu čp. 124

2
1
1
2
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1

5

rozměrově
vhodný
textil
elektroodpad

1

1

1
1
1
1
1
1
1
2
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1

1

