Obecně závazná vyhláška města Březnice č. 1/2002
o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
vznikajících na jeho katastrálním území,
včetně pravidel nakládání se stavebním odpadem

Zastupitelstvo Města Březnice se usneslo podle § 84 odst. 2 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení) na svém jednání dne 4.4.2002 novelizovat obecně závaznou vyhlášku č.1/2001 vydanou
podle § 10 tohoto zákona a v souladu s § 17 odst. 2 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně
některých dalších zákonů (dále jen ”zákon o odpadech ”):

Oddíl I.
ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
Článek 1
Předmět, působnost a závaznost vyhlášky
(1) Vyhláška stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů vznikajících na katastrálním území města, včetně systému nakládání se
stavebním odpadem
(2) Vyhláška stanoví práva a povinnosti vlastníků nemovitostí, bytů vymezených jako jednotky podle § 2
písm.f) zákona č. 72/1994 Sb., kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a
některé vlastnické vztahy k bytům a nebytovým prostorům a doplňují některé zákony při nakládání
s komunálním odpadem a jeho vytříděnými složkami.
(3) Tato vyhláška je závazná pro všechny fyzické osoby 1), které mají na území města trvalé bydliště a pro
další osoby, které se na území města zdržují.

Článek 2
Základní pojmy
Základní pojmy používané v této vyhlášce jsou definovány v § 3 a 4 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech
a o změně některých dalších zákonů .
(1) Pro účely této vyhlášky :
 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 o odpadech.
__________________________
1) § 7 až 10 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů



Ke zbavování se odpadu dochází vždy, kdy osoba předá movitou věc, příslušející do některé ze
skupin odpadů uvedených v příloze č. 1 k zákonu o odpadech, k využití nebo k odstranění ve
smyslu tohoto zákona nebo předá-li jí osobě oprávněné ke sběru nebo výkupu odpadů podle
tohoto zákona bez ohledu na to, zda se jedná o bezúplatný nebo úplatný převod. Ke zbavování se















odpadu dochází i tehdy, odstraní-li movitou věc příslušející do některé skupin odpadů uvedených
v příloze č.1 k zákonu osoba sama.
Pokud vlastník v řízení o odstranění pochybností podle § 79 odst. 1 písm.a) zákona o odpadech
neprokáže opak, předpokládá se úmysl zbavit se movité věci příslušející do některé ze skupin
odpadů uvedených v příloze č. 1 k zákonu
a)
která vzniká u právnických osob nebo fyzických osob oprávněných k podnikání jako
vedlejší produkt při výrobě nebo přeměně energie, při výrobě nebo nakládání s látkami nebo
výrobky nebo při jejich využívání nebo při poskytování služeb, nebo
b)
jejíž původní účelové určení odpadlo nebo zaniklo.
Osoba má povinnost zbavit se movité věci, příslušející do některé ze skupin odpadů uvedených
v příloze č. 1 k zákonu o odpadech, jestliže ji nepoužívá k původnímu účelu a věc ohrožuje
životní prostředí nebo byla vyřazena na základě zvláštního právního předpisu 2).
Nebezpečným odpadem – odpad uvedený v Seznamu nebezpečných odpadů uvedeném
v prováděcím právním předpise a jakýkoliv jiný odpad vykazující jednu nebo více nebezpečných
vlastností uvedených v příloze č. 2 k zákonu o odpadech.
Komunálním odpadem – veškerý odpad vznikající na území obce při činnosti fyzických osob,
s výjimkou odpadů vznikajících u právnických osob nebo fyzických osob oprávněných
k podnikání.
Odpadovým hospodářstvím – činnost zaměřená na předcházení vzniku odpadů, na nakládání
s odpady a na následnou péči o místo, kde jsou odpady trvale uloženy a kontrola této činnosti.
Nakládáním s odpady – jejich shromažďování, soustřeďování, sběr, výkup, třídění, přeprava a
doprava, skladování, úprava, využívání a odstraňování.
Zařízením – technické zařízení, místo, stavba nebo část stavby.
Shromažďováním odpadů – krátkodobé soustřeďování odpadů do shromažďovacích prostředků
v místě jejich vzniku před dalším nakládáním s odpady.
Sběrem odpadů – soustřeďování odpadů právnickou osobou nebo fyzickou osobou oprávněnou
k podnikání od jiných subjektů za účelem jejich předání k dalšímu využití nebo odstranění.
Výkupem odpadů – sběr odpadů v případě, kdy odpady jsou právnickou osobou nebo fyzickou
osobou oprávněnou k podnikání kupovány za sjednanou cenu.
Využíváním odpadů – činnosti uvedené v příloze č. 3 k zákonu o odpadech.
Odstraňováním odpadů – činnosti uvedené v příloze č. 4 k zákonu o odpadech.
_______________________
2)







Například zákon č. 258/2000 Sb., zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů

Původcem odpadů – 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, na něž se nevztahují
povinnosti původce, se za původce odpadů považuje obec. Obec se stává původcem
komunálních odpadů v okamžiku, kdy fyzická osoba odpady odloží na místě k tomu určeném,
obec se současně stane vlastníkem těchto odpadů.
Oprávněnou osobou – každá osoba, která je oprávněna k nakládání s odpady podle zákona o
odpadech nebo podle zvláštních předpisů 4).
Poplatníkem je každá fyzická osoba, která má na území města trvalý pobyt a fyzická osoba, která
má ve vlastnictví stavbu sloužící k individuální rekreaci..
Plátcem poplatku může být za domácnost odváděn společným zástupcem, za rodinný nebo
bytový dům vlastníkem nebo správcem
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Článek 3
Předcházení vzniku odpadů
(1) Každý má při své činnosti nebo v rozsahu své působnosti povinnost předcházet vzniků odpadů,
omezovat jejich množství a nebezpečné vlastnosti. Odpady, jejichž vzniku nelze zabránit, musí být
využity, případně odstraněny způsobem, který neohrožuje lidské zdraví a životní prostředí a který je
v souladu se zákonem o odpadech a se zvláštními právními předpisy 5).
(2) Právnická osoba a fyzická osoba oprávněná k podnikání, která vyrábí výrobky, je povinna tyto
výrobky vyrábět tak, aby omezila vznik nevyužitelných odpadů z těchto výrobků, zejména pak
nebezpečných odpadů.
(3) Právnická osoba a fyzická osoba oprávněná k podnikání, která vyrábí, dováží nebo uvádí na trh
výrobky, je povinna uvádět v průvodní dokumentaci výrobku, na obalu, v návodu na použití, nebo
jinou vhodnou formou informace o způsobu využití nebo odstranění nespotřebovaných částí výrobků.

Článek 4
Přednostní využívání odpadů
(1) Každý má při své činnosti nebo v rozsahu své působnosti povinnost v mezích daných zákonem o
odpadech zajistit přednostně využití odpadů před jejich odstraněním. Materiálové využití odpadů má
přednost před jiným využitím odpadů.
(2) Splnění povinnosti stanovené v odstavci 1 se nevyžaduje, jestliže v daném čase a místě neexistují
technické nebo ekonomické předpoklady pro její splnění a postupuje-li se v souladu s plánem
odpadového hospodářství.
____________________________
4) Například

zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon) ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 513/1991 Sb., obchodní

zákoník ve
znění pozdějších předpisů, zákon č. 138/1973 Sb., ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 309/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů
5) Například zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a& doplnění
některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpis

(3) Při posuzování vhodnosti způsobů odstranění odpadů má vždy přednost způsob, který zajistí vyšší
ochranu lidského zdraví a je šetrnější k životnímu prostředí. Uložením na skládku mohou být
odstraňovány pouze ty odpady, u nichž jiný způsob odstranění není dostupný nebo by přinášel vyšší
riziko pro životní prostředí nebo riziko pro lidské zdraví a pokud uložení odpadu na skládku
neodporuje zákonu o odpadech nebo jeho prováděcím právním předpisům.

Článek 5
Obecné povinnosti
Obecné povinnosti stanovené v této vyhlášce jsou definovány v § 12 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech
a o změně některých dalších zákonů
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(1) Pro účely této vyhlášky :
 Každý je povinen nakládat s odpady a zbavovat se jich pouze způsobem stanoveným zákonem o
odpadech a ostatními právními předpisy vydanými na ochranu životního prostředí. Nakládání
s nebezpečnými odpady se řídí též zvláštními právními předpisy 6) platnými pro výrobky, látky a
přípravky se stejnými nebezpečnými vlastnostmi, pokud není v zákoně o odpadech nebo
prováděcích právních předpisech k němu stanoveno jinak.
 Pokud dále není stanoveno jinak, lze s odpady podle zákona o odpadech nakládat pouze
v zařízeních, která jsou k nakládání s odpady podle tohoto zákona určena. Při tomto nakládání
s odpady nesmí být ohroženo lidské zdraví ani ohrožováno nebo poškozováno životní prostředí a
nesmějí být překročeny limity znečišťování stanovené zvláštními právními předpisy 7).
 K převzetí odpadu do svého vlastnictví je oprávněna pouze právnická osoba nebo fyzická osoba
oprávněná k podnikání, která je provozovatelem zařízení k využití nebo odstranění nebo ke sběru
nebo výkupu určeného druhu odpadu nebo osoba, která je provozovatelem zařízení podle § 14
zákona o odpadech, nebo za podmínek stanovených v § 17 zákona o odpadech též obec.
 Každý je povinen zjistit, zda osoba, které předává odpady, je k jejich převzetí podle zákona o
odpadech oprávněna. V případě, že se tato osoba oprávněním neprokáže, nesmí jí být odpad
předán.
____________________________
6)

zákon č. 138/1973 Sb., ve znění pozdějších předpisů, zákon č. l33/1985 Sb., o požární ochraně ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 258/2000
Sb.,

7)

Například zákon č., 309/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 138/1973 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Oddíl II.
Systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Článek 1
Všeobecná ustanovení
(1) Shromažďování, sběr, přepravu, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na celém
území města zajišťuje oprávněná osoba.
(2) Svozová oblast je celé území města včetně obcí patřících pod správu města, kde je zde optimalizován
svoz komunálního odpadu vzhledem k jeho vlivu na životní prostředí a způsobu jeho
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování.
(3) Původci, kteří produkují odpad zařazený podle Katalogu odpadů jako odpad podobný komunálnímu
(právnické a fyzické osoby podnikající), mohou využít systému sběru, třídění, využívání a
zneškodňování komunálních odpadů stanovený touto vyhláškou na základě smlouvy s městem.
(4) Směsný odpad je odpad, který zůstává po oddělení využitelných složek a nebezpečných složek
komunálního odpadu.
(5) Nebezpečné složky komunálního odpadu jsou všechny složky komunálního odpadu, které jsou
současně označeny jako nebezpečné odpady8) (např. baterie, zbytky barev a rozpouštědel, zářivky,
zbytky spotřební chemie, pesticidy, upotřebené motorové oleje, léky, obrazovky televizorů,
chladničky s obsahem freonů).
(6) Objemný odpad je takový komunální odpad, který vzhledem ke svým rozměrům nebo hmotnosti
nelze shromažďovat ve sběrných nádobách o objemu do 1100 dm 3.
4

(7) Sběrný dvůr je objekt nebo pozemek schválený k trvalému odkládání odpadu podle zvláštních
právních předpisů 9), provozovaný oprávněnou osobou podle schváleného provozního řádu.
(8) Sběrná místa jsou místa, prostory, objekty a zařízení určené městem pro shromažďování odpadu
(9) Sběrné nádoby jsou nádoby umístěné na sběrných místech, do kterých se odkládá komunální odpad
(10)Dostatečný objem ve sběrných nádobách je kapacita sběrné nádoby, která umožňuje uložit veškerý
komunální odpad
_________________________

8)

Vyhláška MŽP, kterou se stanoví Katalog odpadů

9)

§ 18 a 19 zákona č. 185/2001 o odpadech a o změně některých dalších zákonů

11) Nejbližší okolí sběrných nádob je prostor vytyčený poloměrem 3m od sběrných nádob
12) Příslušným orgánem veřejné správy je ve smyslu ustanovení § 71 písm.i) zákona o odpadech, který
jedná za Město, je městský úřad.

Článek 2
Sběrná místa, svoz komunálního odpadu a sběrný dvůr
(1) Plán sběrných míst rozmístěných po celé svozové oblasti a svozový kalendář jednotlivých složek
komunálního odpadu se zřizuje ve spolupráci s příslušnou oprávněnou osobou nařízením příslušného
odboru města.
(2) Plán sběrných míst rozmístěných po celé svozové oblasti a svozový kalendář jednotlivých složek
komunálního odpadu je uložen u příslušného odboru města a pověřené osoby.
(3) Město si vyhrazuje právo zřídit mimořádná přechodná sběrná místa na veřejných
prostranstvích
10)
v souladu se zvláštními právními předpisy dle potřeby za účelem odkládání objemných odpadů.
(4) Ve sběrném dvoře jsou složky komunálního odpadu odkládány podle pokynů obsluhy sběrného dvora.

Článek 3
Sběrné nádoby
(1) Rozdělení sběrných nádob dle rozmístění a užití.
 popelnice a kontejnery na vytříděný komunální odpad jsou trvale rozmístěny ve svozové oblasti
na stálých sběrných místech
 kontejnery na objemný odpad - kontejnery, které slouží k odkládání objemných složek komunálních
odpadů. Jsou trvale umístěny ve sběrném dvoře, nebo jednorázově rozmisťovány dle rozhodnutí města
(např.jarní úklid). O době a místě přistavení kontejnerů budou fyzické osoby informovány způsobem
ve městě obvyklým a na úřední desce.
 Pro shromažďování a třídění komunálního odpadu jsou k dispozici tyto sběrné nádoby a
zařízení :
nádoby – zvony na tříděný odpad (modrý - papír, zelený, bílý – sklo, žlutý - plasty ) jsou
rozmístěny
v jednotlivých částech města trvale.
(1) nádoby na oddělený sběr nebezpečných odpadů - slouží k odkládání oddělených nebezpečných složek
komunálního odpadu. Jsou trvale umístěny ve sběrném dvoře.
Malé nádoby na oddělený sběr nebezpečných odpadů - slouží pouze k odkládání této nebezpečné
5

složky komunálního odpadu: galvanické články elektrické suché (monočlánky, ploché baterie ap.).
___________________________
10) Zákon č. 50/1976 Sb., ve znění pozdějších předpis

odpadkové koše slouží k shromažďování drobných odpadků vyprodukovaných mimo obydlí a objekty,
které mají zajištěny jiné sběrné nádoby, jsou trvale umístěny na veřejných prostranstvích
(2) Do sběrných nádob lze ukládat pouze tu složku komunálního odpadu pro kterou je sběrná nádoba
určena
(3) Sběrné nádoby nesmí být přeplňovány a odpad v nich nesmí být násilně stlačován či jinak zhutňován.

Článek 4
Povinnosti poplatníků a plátců:
1. Poplatník je povinen :
a) předcházet vzniku odpadů a omezit jeho množství
b) odkládat do sběrných nádob na sběrných místech odděleně shromážděné jednotlivé složky
komunálních odpadů, a to v souladu s touto vyhláškou
c) naplňovat sběrné nádoby tak, aby je bylo možno řádně uzavřít a aby při manipulaci s nimi z nich
odpad nevypadával,
d) se v případě pochybností o druhu odpadu a možnosti odkládání odpadů informovat u příslušného
odboru obce,
e) nakládat s komunálním odpadem v souladu se zavedeným systémem města , a to ode dne účinnosti
této vyhlášky
1. Plátce je povinen:
a) zajistit pro komunální odpad vznikající na jeho nemovitosti odpovídající sběrnou nádobu (nádoby)
b) udržovat čistotu na stanovišti sběrných nádob náležející k jím spravované nebo užívané nemovitosti
c) Umístit sběrné nádoby na veřejném prostranství pouze se souhlasem města, pokud ke zřízení
stanoviště nelze využít vlastní nemovitost
d) zajistit, aby odpadové nádoby nezpůsobovaly estetické a hygienické závady a neohrožovaly
bezpečnost a plynulost silničního provozu
e) nepotřebné a vyřazené léky, veterinární přípravky odkládat na sběrných místech zřízených podle
zvláštních předpisů 11).
f) zajistit na vlastní náklady zneškodnění obsahu odpadové nádoby v případě, že obsahuje odpady, které
je touto vyhláškou zakázáno do nich ukládat.
g) uhrazovat poskytované služby podle ustanovení článku 9) této vyhlášky.
_____________
11) § 51 odst. 2 zákona č. 79/97 Sb., o léčivech a zákon č. 87/1987 Sb., o veterinární péči

Zakazuje se:
a)
odkládání jiného než komunálního odpadu na sběrných místech k tomu určených,
b)
mísení jednotlivých složek komunálního odpadu, které jsou městským systémem určeny k
vytřídění,
c)
používání sběrných nádob k jiným účelům než k odkládání určeného druhu odpadu,
d)
odkládání odpadu mimo sběrné nádoby nebo místa ve sběrných dvorech k tomu určená
e)
spalování odpadů v domácích topeništích,
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f)
g)

vylévání a odhazování nebezpečných odpadů do kanalizace,
do odpadkových košů na veřejných prostranstvích odkládat komunální odpad, vznikající
v domácnostech, nebo odpad vznikající při podnikatelské činnosti

1. Pořadatelé veřejných, kulturních, obchodních, sportovních a jiných podobných akcí jsou povinni
v místech jejich konání umisťovat dostatečný počet sběrných nádob a zabezpečit odvoz a odstranění
v nich shromážděného odpadu prostřednictvím oprávněné osoby, jakož i úklid, stanovišť sběrných
nádob.
Článek 5
Oprávněná osoba
Oprávněná osoba je povinna:
a) Zajišťovat na celém území města shromažďování, sběr, přepravu, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů .
b) Informovat uživatele systému o změnách ve svozovém plánu vzniklých v důsledku neprovedeného
svozu z jakéhokoliv důvodu.
c) Zajistit při jednorázovém zjištění zvýšení množství odpadu na stanovišti na základě požadavku města
(kontrolní činnost) nebo na žádost uživatele mimořádný vývoz a to za úhradu nad rámec běžných
nákladů.
d) Obsahuje-li sběrná nádoba odpady, které je zakázáno do nich odkládat, oprávněná osoba provede její
vyprázdnění na náklady uživatele nad rámec běžných nákladů.
Ve sběrném dvoře je povinna přijímat od uživatelů jednotlivé složky vytříděných komunálních odpadů.

Článek 6
Nebezpečné složky odpadu
Každý je povinen ukládat nebezpečné složky komunálního odpadu v souladu s touto vyhláškou a to na
určeném místě, kterým je sběrný dvůr, který provozuje oprávněná osoba na základě smlouvy s městem.
Nebezpečné složky odpadu smí ukládat na uvedeném místě pouze fyzická osoba starší 15ti let, která se
prokáže dokladem totožnosti. Tato osoba je povinna předložit oprávněnému pracovníkovi doklad
k ověření trvalého bydliště.

Článek 7
Povinnosti vyplývající z nakládání se stavebním odpadem
(1) Stavební odpad vzniklý při stavební činnosti občanů popřípadě právnických nebo fyzických osob
oprávněných k podnikání, bude odkládán do velkoobejmových kontejnerů oprávněné osoby, které budou
odvezeny na náklady fyzické osoby, právnické nebo fyzické osoby oprávněné k podnikání na řízenou
skládku nebo do zařízení zajišťující jeho recyklaci. Tímto se nevylučuje možnost zajistit si odvoz tohoto
odpadu a uložení na řízené skládky vlastními prostředky, popř. jiným způsobem.
(2) Ukládat stavební odpad do nádob na komunální odpad je zakázáno.
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Článek 8
Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů
(1) Režim poplatků za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálních odpadů je stanoven Obecně závaznou vyhláškou města č. 2/2001.
(2) Poplatek se platí městu, na jejímž území má fyzická osoba trvalý pobyt nebo se na jejím území
nachází stavby určená nebo sloužící k individuální rekreaci a je příjmem města.

Oddíl III.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Článek 1
Sankce
Porušení povinností při nakládání s komunálním odpadem a stavebním odpadem bude
postihováno podle obecně závazných právních předpisů tj. podle zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích,
ve znění pozdějších předpisů, zákona č. l85/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů.

Článek 2
Kontrolní činnost
Dohled nad nakládáním s komunálním odpadem provádí odbor životního prostředí Městského úřadu
v Březnici a Městská policie.

Článek 3
Zrušovací ustanovení
Tato vyhláška novelizuje Vyhlášku města Březnice číslo 1/2001 o nakládání s komunálním odpadem ze
dne 13.12.2001.

Článek 4
Účinnost
(1) Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem jejího schválení tj.4.4.2002.
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(2) Fyzické osoby jsou povinny ode dne účinnosti této vyhlášky komunální odpad odděleně
shromažďovat, třídit a předávat k využití a odstranění dle výše uvedeného systému.

Ing. Kozák Václav v.r.
zástupce starosty

PhDr. Kozlík Jaroslav v.r.
starosta města

Vyhláška vyvěšena dne 5.4.2002
sejmuta dne 22.4.2002
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