Vyhláška č. 3/2007
kterou se stanovuje systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálních odpadů, včetně systému nakládání se stavebním odpadem
Zastupitelstvo města Dobřany se na svém zasedání dne 28. 11. 2007 usnesením č. 232 usneslo vydat
na základě § 17 odst. 2 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů (dále jen
„zákon o odpadech“) ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ustanoveními § 10 písm. d) a § 84 odst.
2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů tuto obecně závaznou
vyhlášku:
Čl. 1
Úvodní ustanovení
1. Vyhláška stanoví místní systém shromažďování, sběru, svozu, třídění, využívání a odstraňování
komunálních a nebezpečných odpadů vytříděných z komunálního odpadu, včetně systému nakládání se
stavebním odpadem.
2. Vyhláška platí na celém území města Dobřany zahrnující tyto katastrální území : Dobřany, Šlovice,
Vodní Újezd.
Čl. 2
Závaznost vyhlášky
1.

Vyhláška je závazná pro:
a) fyzické osoby, které mají trvalý pobyt na území města,
b) fyzické osoby, které mají ve vlastnictví stavbu určenou nebo sloužící k individuální rekreaci na
katastrálním území města,
c) fyzické osoby, které se na území města zdržují,
d) právnické osoby a fyzické osoby, oprávněné k podnikání, které využívají systému nakládání
s komunálními odpady na základě písemné smlouvy podle § 17 odst. 6 zákona o odpadech, a to
v rozsahu této smlouvy
Čl. 3
Základní pojmy
1.

Komunální odpad (KO) je veškerý odpad vznikající na území obce (města) při činnosti
fyzických osob, s výjimkou odpadů vznikajících u právnických osob nebo fyzických osob
oprávněných k podnikání. Komunální odpad je také odpad vznikající činností fyzických osob při
čištění veřejných komunikací a prostranství, při údržbě veřejné zeleně včetně hřbitovů.
2. Nebezpečný odpad je odpad uvedený v Seznamu nebezpečných odpadů, který je uveden
prováděcím právním předpise a jakýkoliv jiný odpad vykazující jednu nebo více nebezpečných
vlastností uvedených v příloze 2 zák. č. 185/2001 Sb., o odpadech. Například se jedná o odpad :
upotřebené oleje, elektrické akumulátory, galvanické články a baterie, výbojky a zářivky,
chladničky používané v domácnostech, zbytky barev a rozpouštědel, kyseliny, louhy, zbytky
spotřební chemie, pesticidy, herbicidy, léky apod.
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11.
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13.
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15.

Směsný (zbytkový) odpad je složka komunálního odpadu, která vznikla po vytřídění např.
plastu, papíru, skla, kovového odpadu, nápojového kartonu, dřeva, biologického odpadu,
objemného odpadu, vyřazených elektrických a elektronických zařízení nebo nebezpečných složek
komunálního odpadu.
Využitelný (tříděný či separovaný) komunální odpad jsou materiálově či jinak využitelné
složky bez nebezpečných vlastností vytříděné z komunálního odpadu. Těmito složkami jsou pro
účely této vyhlášky papír a lepenka, nápojové kartony, sklo (bílé a barevné-ostatní), plasty, kovy,
vyřazený textil a obuv biologický odpad (tráva, listí).
Objemný odpad je takový komunální odpad, který se svými rozměry nebo charakterem nedá
zařadit mezi odpad zbytkový např. pneumatiky, nábytek, koberce, sporáky, pračky apod.
Biologický odpad je takový komunální odpad, který lze biologicky rozložit jako např. listí,
větve, tráva, čistá zemina, kompost apod.
Stavební odpad je odpad vzniklý při stavební činnosti fyzických osob, které mají trvalý pobyt na
katastrálním území obce nebo vlastní stavbu určenou nebo sloužící k individuální rekreaci na
katastrálním území obce.
Zpětně odebírané elektrické a elektronické zařízení (dále jen „EEZ“) je zařízení, jehož funkce
závisí na elektrickém proudu nebo na elektromagnetickém poli nebo zařízení k výrobě, přenosu a
měření elektrického proudu nebo elektromagnetického pole, které náleží do některé ze skupin
uvedených v příloze zákonu o odpadech a které je určeno pro použití při napětí nepřesahujícím
1000 V pro střídavý proud a 1500 V pro stejnosměrný proud. Seznam zpětně odebíraných
elektrických a elektronických zařízení je uveden v příloze č.1 této vyhlášky, která je její součástí.
Místo zpětného odběru elektrických a elektronických zařízení je prostor, který slouží
k bezplatnému odevzdání EEZ a které je zapojeno do systému zpětného odběru na základě
smluvního vztahu s oprávněnými subjekty – provozovateli kolektivních systémů EEZ. Místem
zpětného odběru vyřazených „EEZ“ je sběrný dvůr odpadů města Dobřany v areálu bývalé
„Jízdárny“.
Původcem odpadu je právnická osoba při jejíž činnosti vznikají odpady, nebo fyzická osoba
oprávněná k podnikání při jejíž podnikatelské činnosti vznikají odpady. Pro komunální odpady
vznikající na území obce, které mají původ v činnosti fyzických osob se za původce považuje
obec.
Obec se stává původcem komunálního odpadu v okamžiku, kdy fyzická osoba odpad uloží
na místě určeném touto obecně závaznou vyhláškou. Obec se součastně tímto okamžikem
stává vlastníkem tohoto odpadu.
Oprávněnou osobou je každá právnická osoba nebo fyzická osoba oprávněná k podnikání, která
je oprávněná k nakládání s odpady podle zák. č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších
předpisů.
Sběrná nádoba je uzavíratelná nádoba vyhovující hygienicky, esteticky a technicky zavedenému
systému nakládání s komunálním odpadem (popelnice, kontejner, odpadkový koš).
Sběrný dvůr odpadů města Dobřany v areálu bývalé „Jízdárny“, vjezd z ulice Tyršovy.Ve
sběrném dvoře mohou fyzické osoby a právnické osoby ukládat odpad, který nelze vytřídit,
především pak slouží pro odpady nebezpečné (např. autobaterie, oleje, chemikálie apod.), inertní
materiál v malém množství (do cca 1 m3), objemné odpady (nábytek, matrace apod. do 1m3) a
ostatní odpady produkované v domácnosti, které nelze vytřídit a dále využívat. Sběrný dvůr
odpadů města Dobřany je místem zpětného odběru vyřazených elektrických a elektronických
zařízení definovaných v této vyhlášce. Sběrný dvůr odpadů města Dobřany je zařízení pro
nakládání s odpady, je provozováno oprávněnou osobou a má svůj vlastní provozní řád a
provozní dobu. Občan či subjekty oprávněné k podnikání jsou povinny ukládat či odevzdávat
odpad do sběrného dvora pouze v čase jeho provozní doby. Provozní doba sběrného dvora je
zveřejněna na tomto zařízení nebo na jiných veřejných informačních místech.
Firma Druso spol. s r.o., provozovna Dobřany, Tankodrom. Zde mohou fyzické a právnické
osoby odevzdávat využitelný tříděný odpad – kovový odpad.
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16. Skládka odpadů Vysoká – řízená skládka odpadů, zařízení pro nakládání s odpady. Zde mohou
fyzické a právnické osoby ukládat komunální odpady (včetně biologických odpadů do
kompostárny) a některé nebezpečné odpady dle provozního řádu skládky.
Čl. 4
Systém třídění a sběru komunálního odpadu
Složky odpadu

Způsob ukládání odpadů

Místo uložení odpadu

Papír, lepenka

Sběrné nádoby modré barvy s horním Nádoby jsou umístěny :
výsypem
na
vytříděné
složky ul. F.X. Nohy č. 963, ul. Loudů č. 950 a 952, ul.
Husova č. 839 a 841, ul. Sokolovská, ul. Sokolovská
komunálního odpadu
– školní jídelna, ul. Sportovců č. 959,ul. Sportovců –

Plasty, nápojové Sběrné nádoby žluté barvy s horním
kartony
výsypem
na
vytříděné
složky
komunálního odpadu -

Sklo bílé

Sběrné nádoby bílé barvy se spodním
výsypem
na
vytříděné
složky
komunálního odpadu

Sklo barevné
(ostatní)

Sběrné nádoby zelené barvy se spodním
výsypem
na
vytříděné
složky
komunálního odpadu
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SA, ul. 17. listopadu – potraviny ZKD, ul. Školní –
ZŠ, ul. Široká, ul. Lidická č. 139, ul. Lipová č. 718,
ul. Osvobození č. 1022, ul. Stromořadí č. 790, Tř. 1.
máje – ZŠ,ul. Ústavní – Hvízdalka 762, Dobřánky –
u autobus. zastávky, Šlovice u rybníka,
ul.
Smetanova, ul. Dragounů, Jízdárna, u Zdravotního
střediska, ul.Sokolovská 394, ul.Jungmannova,
ul.Plzeňská, ul.Lipová u ZUŠ a u vodárny, ul.Oty
Kovala, ul.Přeštická, ul.Chlumčanská,, plocha
náměstí T.G.M.
Nádoby jsou umístěny :
ul. F.X. Nohy č. 963, ul. Loudů č. 950 a 952, ul.
Husova č. 839 a 841, ul. Sokolovská, ul. Sokolovská
– školní jídelna, ul. Sportovců č. 959,ul. Sportovců –
SA, ul. 17. listopadu – potraviny ZKD, ul. Školní –
ZŠ, ul. Široká, ul. Lidická č. 139, ul. Lipová č. 718,
ul. Osvobození č. 1022, ul. Stromořadí č. 790, Tř. 1.
máje – ZŠ,ul. Ústavní – Hvízdalka 762, Dobřánky –
u autobus. zastávky, Šlovice u rybníka,
ul.
Smetanova, ul. Dragounů, Měsíční stráň, Jízdárna, u
Zdravotního
střediska,
ul.Sokolovská
394,
ul.Jungmannova, ul.Plzeňská, ul.Lipová u ZUŠ a u
vodárny,
ul.Oty
Kovala,
ul.Přeštická,
ul.Chlumčanská, plocha náměstí T.G.M.
Nádoby jsou umístěny :
ul. F.X. Nohy č. 963, ul. Loudů č. 950 a 952, ul.
Husova č. 839, ul. Sokolovská, ul. Sokolovská –
školní jídelna, ul. Sportovců č. 959,ul. Sportovců –
SA, ul. 17. listopadu – potraviny ZKD, ul. Školní –
ZŠ, ul. Široká, ul. Lidická č. 139, ul. Lipová č. 718,
ul. Osvobození č. 1022, ul. Stromořadí č. 790, Tř. 1.
máje – ZŠ,ul. Ústavní – Hvízdalka 762, Dobřánky –
u autobus. zastávky, Šlovice u rybníka,
ul.
Smetanova, ul. Dragounů, Jízdárna, u Zdravotního
střediska, ul.Jungmannova, ul.Plzeňská, ul.Lipová u
ZUŠ a u vodárny, ul.Oty Kovala, ul.Přeštická,
ul.Chlumčanská,
Nádoby jsou umístěny :
ul. F.X. Nohy č. 963, ul. Loudů č. 950 a 952, ul.
Husova č. 839, ul. Sokolovská, ul. Sokolovská –
školní jídelna, ul. Sportovců č. 959,ul. Sportovců –
SA, ul. 17. listopadu – potraviny ZKD, ul. Školní –
ZŠ, ul. Široká, ul. Lidická č. 139, ul. Lipová č. 718,
ul. Osvobození č. 1022, ul. Stromořadí č. 790, Tř. 1.
máje – ZŠ,ul. Ústavní – Hvízdalka 762, Dobřánky –
u autobus. zastávky, Šlovice u rybníka,
ul.

Smetanova, ul. Dragounů, Jízdárna, u Zdravotního
střediska, ul.Jungmannova, ul.Plzeňská, ul.Lipová u
ZUŠ a u vodárny, ul.Oty Kovala, ul.Přeštická,
ul.Chlumčanská,

Směsný
(zbytkový)
komunální
odpad
Kovový odpad

Vyřazený textil
a obuv

Sběrné nádoby umístěné u jednotlivých
nemovitostí určených k trvalému bydlení
o objemu 110 a 1100 litrů (popelnice,
kontejnery),
u
objektů
určených
k rekreaci na místech určených obcí
(možno doplnit i menší typ. nádoby)
Druso spol.
s r.o., provozovna
Tankodrom Dobřany,
Sběrný dvůr Dobřany

Sběrné plechové nádoby světle zelené Speciální kontejnery ny vyřazený textil a obuv jsou
umístěny v ul. Široká, v ul. Loudů a ve sběrném
barvy

dvoře odpadů – areál bývalé „Jízdárny“, vjezd
z Tyršovy ul.

Kontejnery jsou umístěny ve Sběrném dvoře odpadů
Dobřany, vjezd z ul. Tyršovy.
Individuálně na řízenou skládku komunálního
odpadu Vysoká na vymezenou plochu pro bioodpad

Biologický
Velkoobjemové kontejnery
odpad, odpad ze
zeleně – listí,
tráva
Odpad
Velkoobjemový kontejner
ze hřbitova
Nebezpečné
odpady (NO)

Nádoby jsou umístěny u objektů určených k trvalému
bydlení tak, aby nezpůsobovaly dopravní překážky a
byly přístupné pro odvoz.
U objektů určených k individuální rekreaci je odpad
odvážen samotnými rekreanty na místa k tomu
určená (např. skládka odpadů Vysoká, Sběrný dvůr
odpadů apod.).
Provozovna firmy Druso spol. s r.o., Tankodrom
Dobřany,
provozovna Sběrného dvora odpadů – bývalý objekt
Jízdárny, vjezd z Tyršovy ul.

Kontejner je umístěn na vyhrazeném místě uvnitř
hřbitova

Kontejnery a ostatní nádoby určené ke Kontejnery a ostatní nádoby určené pro sběr
nebezpečných odpadů jsou umístěny ve Sběrném
sběru nebezpečných odpadů

dvoře odpadů Dobřany, vjezd z ul. Tyršovy.
Svoz NO 2x ročně - přesný termín je vždy upřesněn
zveřejněním dle místních zvyklostí.
Individuálně smluvní dohodou s oprávněnou osobou.
Kontejnery jsou umístěny ve Sběrném dvoře odpadů
Objemný odpad Kontejnery na objemný odpad
Dobřany, vjezd z ul. Tyršovy, možnost uložení
omezeného množství (do 1m3) nebo 400 kg.
Individuálně na řízenou skládku komunálních
odpadů Vysoká na vymezenou plochu nebo smluvní
dohodou s oprávněnou osobou.
Kontejnery
jsou umístěny ve Sběrném dvoře
Stavební odpad Velkoobjemový kontejner,
Dobřany,
vjezd
z ul. Tyršovy, možnost uložení
Individuálně
pronajaté
kontejnery
omezeného množství (do 1m3) nebo 400 kg..
oprávněné firmy
Individuálně na řízenou skládku komunálních
odpadů Vysoká na vymezenou plochu nebo na
řízenou mezideponii stavebního odpadu ve Stodě,
Krůtí hora (objekt areálu bývalých kasáren).
Kontejnery jsou umístěny ve Sběrném dvoře odpadů
Vyřazená
Velkoobjemové kontejnery
města Dobřany, vjezd z ul. Tyršovy.
elektrická
a

elektronická
zařízení
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Čl. 5
Režim nakládání se stavebním odpadem
1.

Stavební odpad vzniklý při stavební činnosti fyzických osob, které mají trvalý pobyt na
katastrálním území obce nebo vlastní stavbu určenou nebo sloužící k individuální rekreaci na
katastrálním území obce bude odkládán do velkoobjemových kontejnerů oprávněné osoby, které
budou odvezeny k využití nebo k odstranění na náklady toho, komu stavební odpad vznikl. Tímto
se nevylučuje možnost zajistit si odvoz tohoto odpadu a uložení na řízené skládky vlastními
prostředky popřípadě jiným způsobem.
Čl. 6
Režim nakládání s vyřazeným elektrickým a elektronickým zařízením

1. Vyřazená elektrická a elektronická zařízení je možno bezplatně odkládat na místě zpětného
odběru těchto zařízení. Místem zpětného odběru je sběrný dvůr odpadů. Všechna vyřazená „EEZ“
jsou odebírána bezplatně za podmínky, že tato zařízení jsou kompletní a nepoškozená. V případě,
že EEZ budou odevzdána nekompletní a poškozená, nejedná se o zpětně odebrané elektrozařízení,
ale o elektroodpad .
2. Ustanovení v odst.1 tohoto článku je platné i pro právnické osoby a fyzické osoby, oprávněné k
podnikání, které využívají místa zpětného odběru vyřazených elektrických a elektronických
zařízení, která jsou zařazena v systému zpětného odběru.
Čl. 7
Povinnosti fyzických osob
1. Fyzické osoby jsou povinny odkládat odpad na místech k tomu určených (do sběrných nádob) a
komunální odpad odděleně shromažďovat, třídit a předávat k využití nebo zneškodnění podle
systému stanoveného obcí.
2. Vlastník sběrné nádoby zajistí, aby byly sběrné nádoby na odpad přístupné při svozu odpadů a
v takovém stavu, aby mohl být svoz odpadů v nádobě uložených proveden.
Čl .8
Povinnosti původců odpadů
1. Původci odpadů (právnické osoby a fyzické osoby oprávněné k podnikání, při jejichž činnosti
vznikají odpady) produkující odpad zařazený podle Katalogu odpadů jako „odpad podobný
komunálnímu“, kteří na základě písemné smlouvy s městem podle § 17 odst. 6 zákona o
odpadech využívají systém nakládání s odpady stanovený touto vyhláškou, jsou povinni
dodržovat jednotlivé články této vyhlášky v rozsahu uvedené smlouvy.
2. Původci odpadu nesmějí bez písemné smlouvy s městem využívat systému zavedeného městem
pro nakládání s komunálním odpadem.
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Čl. 9
Poplatek za komunální odpad
1. Město stanoví poplatek v samostatné Obecně závazné vyhlášce o místním poplatku za provoz
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
Čl. 10
Kontrola a sankce
1. Kontrolní činnost při nakládání s komunálním odpadem na území města provádí pověření
zaměstnanci města.
2. Porušení povinností stanovených touto obecně závaznou vyhláškou bude postihováno dle
platných právních předpisů ( zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech a změně některých dalších
zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších
předpisů, zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů)
Čl. 11
Zrušovací ustanovení
Touto vyhláškou se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 9/2005 ze dne 30.11.2005.
Čl. 13
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dne 1. 1. 2008.

Dagmar Terelmešová
místostarostka města Dobřany

Jaroslav Sýkora
starosta města Dobřany

Vyvěšeno dne: 4.12.2007
Sňato dne: 20.12.2007
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Příloha číslo 1 Vyhlášky
Skupiny elektrozařízení – vyřazených elektrických a elektronických zařízení

1. Velké domácí spotřebiče
2. Malé domácí spotřebiče
3. Zařízení informačních technologií a telekomunikační zařízení
4. Spotřebitelská zařízení
5. Osvětlovací zařízení
6. Elektrické a elektronické nástroje (s výjimkou velkých stacionárních průmyslových nástrojů)
7. Hračky, vybavení pro volný čas a sporty
8. Lékařské přístroje (s výjimkou všech implantovaných a infikovaných výrobků)
9. Přístroje pro monitorování a kontrolu
10. Výdejní automaty
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