Město Přebuz
Obecně závazná vyhláška Města Přebuz č. 2/2011,
Ve znění vyhlášky 1/2015
o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území
Města Přebuz

Zastupitelstvo Města Přebuz se na svém zasedání dne 2.9.2011 usnesením č. 5/67 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 zřízeni), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon o
obcích“), tuto obecné závaznou vyhlášku:

ČI. 1

Úvodní ustanovení
Tato obecně závazná vyhláška (dále jen „vyhláška“) stanovuje systém shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území Města Přebuz, včetně
nakládání se stavebním odpadem1>.

ČI. 2
Třídění komunálního odpadu
1)

Komunální odpad se třídí na:

a) tříděný odpad,
kterým je ve městě Přebuz sklo, papír a plast včetně PET lahví;
b) objemný odpad,
objemným odpadem jsou např. koberce, matrace, nábytek, železný šrot, apod.
c) nebezpečné složky komunálního odpadu,
jsou například olejové filtry, olověné akumulátory, odpad rtuti, výbojky, zářivky, textilní materiál
znečištěný org. škodlivinami, staré nátěrové hmoty, obalový materiál odpadního oleje, monočlánky,
vyřazené léky, televizory, ledničky, počítače apod.;
d) směsný odpad.
e) kovový odpad
f) rostlinné zbytky z údržby zeleně a zahrad na území města
2) Směsný odpad je zbylý komunální odpad po stanoveném vytřídění dle odst. 1 písm. a), b), c), d), e)
f) .

ČI. 3
Shromažďování tříděného odpadu
1)

Tříděný odpad je shromažďován do zvláštních sběrných nádob.

' Vyhláška č.381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a
států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělováni souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů
(Katalog odpadů)

Zvláštní sběrné nádoby jsou umístěny:

2)

>
>
>
3)

horní kontejnerové místo;
pod prodejnou „Konzum Miluška“ na odstavné ploše;
dolní kontejnerové místo.
Zvláštní sběrné nádoby jsou barevně odlišeny a označeny příslušnými nápisy:

a)
b)
c)

sklo - barva zelená;
plasty, PET lahve - barva žlutá;
papír - barva modrá.

4) Sběrným místem pro uložení kovového odpadu se určuje zelený ekokontejner umístěný na
odstavné ploše pod prodejnou „Konzum Miluška“
5) Sběrné nádoby pro uložení rostlinných zbytků z údržby zeleně a zahrad na území města jsou
umístěny spolu se zvláštními sběrnými nádobami dle bodu 2).
Rostlinné zbytky z údržby zeleně a zahrad na území města budou následně zpracovány na zelený
kompost a využity k údržbě a obnově veřejné zeleně na území města.
ČI. 4
Sběr a svoz nebezpečných složek komunálního odpadu
Sběr a svoz nebezpečných složek komunálního odpadů21 je zajišťován dvakrát ročně podnikem
Sater s.r.o. Chodov jejich odebíráním na předem vyhlášených přechodných stanovištích přímo do
zvláštních sběrných nádob k tomuto sběru určených. Informace o sběru budou zveřejňovány na úřední
desce městského úřadu.

ČI. 5
Sběr a svoz objemného odpadu
Sběr a svoz objemného odpadu je zajišťován třikrát ročně na určených místech vždy po dobu
jednoho týdne. Termíny, určení místa a jeho odvoz budou zveřejňovány na úřední desce městského
úřadu.
ČI. 6
Shromažďování směsného odpadu
(1) Směsný odpad se shromažďuje do sběrných nádob - tří kontejnerů popelnicového typu.
(2) Stanoviště sběrných nádob je místo, kde jsou sběrné nádoby trvale umístěny za účelem odstranění
směsného odpadu oprávněnou osobou.
(3) Sběrné kontejnery jsou na Přebuzi umístěny:
> na hřbitově;
> horní kontejnerové místo;
> pod prodejnou „Konzum Miluška“ na odstavné ploše;
> dolní kontejnerové místo.

2)

Vyhláška č.381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro
účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup pn udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů)

Cl. 7
Nakládání se stavebním odpadem
1)

Stavební odpad je stavební a demoliční odpad. Stavební odpad není odpadem komunálním.

2)

Stavební odpad lze použít, předat či zlikvidovat zákonem stanoveným způsobem.

3)

Pro odloženi stavebního odpadu je možné objednat u městského úřadu kontejner, který bude
přistaven a odvezen za úplatu.

Cl. 8 Podnikatelé
Právnické osoby a fyzické osoby oprávněné k podnikáni (zapsané v obchodním rejstříku,
živnostenském rejstříku nebo jiném obdobném rejstříku) produkující odpad zařazený podle katalogu
odpadů jako odpad podobný komunálnímu, mohou na základě písemné smlouvy s městem Přebuz využít
systému zavedeného městem pro nakládáni s komunálním odpadem. Smlouva musí obsahovat vždy výši
sjednané ceny za tyto služby.

ČI. 9
Závěrečná ustanovení
1)

Nabytím účinnosti této vyhlášky se zrušuje Obecně závazná vyhláška města č. 5/2003 systém
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu ze dne
15.12.2003.

2)

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyhlášení.
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