OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA STRAKONICE č. 2/2017
o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů a systému nakládání se stavebním odpadem
Zastupitelstvo města Strakonice se na svém zasedání dne 6.9.2017 usnesením č.592/ZM/2017 usneslo
vydat podle ustanovení § 17 odst. 2 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších
zákonů, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ustanovením § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h)
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů tuto obecně závaznou
vyhlášku (dále jen vyhláška) :
Článek 1
Úvodní ustanovení
Tato vyhláška stanovuje systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů včetně systému nakládání se stavebními odpady vznikajícími na území města
Strakonice.
Článek 2
Komunální odpad
Komunálním odpadem se pro účely této obecně závazné vyhlášky rozumí veškerý odpad vznikající na
území města Strakonice při činnosti fyzických osob, který je uveden jako komunální odpad v katalogu
odpadů stanoveném příslušným právním předpisem1), s výjimkou odpadů vznikajících u právnických
osob nebo fyzických osob oprávněných k podnikání.
Článek 3
Třídění komunálních odpadů
1. Fyzické osoby jsou povinny komunální odpady a využitelné složky vznikající na území města
Strakonice třídit na následující druhy:
a) papír (noviny, časopisy, knihy, reklamní letáky, sešity, kancelářský papír, kartónové obaly,
papírové obaly od potravin a spotřebního zboží, jiné papírové a lepenkové obaly a odpady atd.),
b) plasty + tetrapak (plastové obaly od potravin a spotřebního zboží, PET lahve, plastové nádoby a
lahve, kelímky, krabičky, sáčky a fólie, igelitky, krabice od džusů, vín, mléčných výrobků, omáček
atd.),
c) sklo (skleněné lahve od nápojů a potravin, skleněné nádoby, tabulové sklo, jiné skleněné obaly a
odpady atd.),
d) kovy (nápojové plechovky, plechovky od potravin, víčka, hliníkové a železné předměty, drobné
kovové předměty a ostatní kovové obaly a odpady atd.)
e) objemný odpad z domácností (starý nábytek, koberce, matrace atd.),
f) nebezpečné odpady (zbytky barev a spotřební chemie, rozpouštědla, kyseliny, pesticidy,
fotochemikálie, obaly se zbytky nebezpečných příměsí atd.),
g) biologicky rozložitelný odpad rostlinného původu (tráva, větve, listí, květiny, plevel, slupky od
banánů, brambor, zbytky ovoce a zeleniny, zbytky jídel rostlinného původu, kávová sedlina, čajové
sáčky, skořápky od vajíček, seno, sláma, štěpka z větví, kůra atd.)
h) polystyrén,
i) textil (obuv, deky, peřiny, závěsy, oděvy, povlečení, ručníky, bytový textil, kabelky, hračky atd.),
j) jedlé oleje a tuky (potravinářské oleje a tuky),

k) směsný komunální odpad – je zbylý komunální odpad po stanoveném vytřídění dle odst. 1 písm.
a) až j). Směsný komunální odpad je i odpad odložený do odpadkových košů umístěných na
veřejných prostranstvích.
Článek 4
Místa určená k odkládání komunálních odpadů
1. Fyzické osoby jsou povinny vytříděné složky komunálního odpadu, zbytkový odpad a další výše
uvedené využitelné komodity odkládat do sběrných nádob a na místa k tomu městem určená:
a) papír a lepenka – sběrné nádoby s nápisem ,,PAPÍR“, sběrný dvůr,
b) plast a tetrapak – sběrné nádoby s nápisem ,,PLASTY“, sběrný dvůr,
c) sklo – sběrné nádoby s nápisem ,,SKLO“, sběrný dvůr,
d) směsný komunální odpad – typizované sběrné nádoby s nápisem ,,Směsný komunální odpad“
o objemu 110 a 1100 litrů,
e) objemný odpad – sběrný dvůr,
f) nebezpečný odpad – sběrný dvůr,
g) biologický odpad rostlinného původu – sběrné nádoby o objemu 140 l a 240 l s nápisem
,,Bioodpad“, velkoobjemové kontejnery s nápisem ,,Bioodpad“, sběrný dvůr, rostlinné zbytky
lze odkládat do kompostérů, vlastní kompostování,
h) kovy – sběrný dvůr,
i) polystyrén – sběrný dvůr,
j) textil – sběrný dvůr,
k) jedlé oleje a tuky – sběrné nádoby o objemu 110 l s nápisem ,,sběr opotřebovaných
potravinářských olejů a tuků“ a sběrný dvůr (vhazujte v plastových obalech),
2. Seznam stanovišť zvláštních sběrných nádob tříděného komunálního odpadu uvedených v
předchozích odstavcích a jejich umístění je k dispozici na Městském úřadě Strakonice, odboru
životního prostředí, který jej rovněž zveřejňuje na oficiálních internetových stránkách města
Strakonice, popřípadě i jiným vhodným způsobem.
3. Sběrný dvůr je umístěn ve městě Strakonice U Blatenského mostu. Provozní doba sběrného dvora,
aktuální informace ohledně ukládání odpadů a možnosti odložení výrobků určených ke zpětnému
odběru do sběrného dvora jsou zveřejněny na internetových stránkách města www.mu-st.cz,
městský úřad, životní situace, odbor životního prostředí, sběrný dvůr.
4. Místa určená k ukládání vytříděných komunálních odpadů jsou i místa na území města Strakonice,
ve kterých je zajišťován sběr nebo výkup vytříděných složek komunálního odpadu dle platných
právních předpisů2).
5. Do odpadkových košů umístěných na veřejném prostranství lze ukládat pouze drobný odpad
související s krátkodobým pobytem osob na veřejných prostranstvích města. Do těchto košů je
zakázáno ukládat komunální odpad z domácností, odpad z provozování podnikatelské činnosti a
nebezpečný odpad.
6. Sběrné nádoby označené nápisem ,,Textileco“, ,,TextilEco“, ,,Diakonie Broumov“ slouží k odložení
čistého textilu, hraček, obuvi, dek, peřin, závěsů, oděvů, povlečení, ručníků, bytového textilu,
kabelek atd. uložených v igelitových pytlích, které slouží k dalšímu charitativnímu využití. Tyto
nádoby neslouží k ukládání odpadu.
Článek 5
Zpětný odběr výrobků
1. Níže uvedené nepoužitelné výrobky podléhající zpětnému odběru lze odkládat:

a) elektrozařízení – drobné elektrozařízení – sběrné nádoby červené barvy s nápisem ,,ELEKTRO“,
sběrný dvůr, místa určená pro zpětný odběr výrobků dle zákona o odpadech,
b) baterie (tužkové, ploché, knoflíkové, monočlánky a akumulátory apod.), sběrné nádoby s nápisem
,,Zpětný odběr baterií a drobného elektrozařízení“, místa určená pro zpětný odběr výrobků dle
zákona o odpadech, sběrný dvůr,
c) použité světelné zdroje a svítidla ((lineární trubicové zářivky, kompaktní zářivky se závitovou
paticí, kompaktní zářivky s nástrčnou paticí, halogenidové výbojky, vysokotlaké sodíkové výbojky,
vysokotlaké rtuťové výbojky, směsné výbojky, nízkotlaké sodíkové výbojky, světelné zdroje s LED
diodami) – sběrný dvůr, místa určená pro zpětný odběr výrobků dle zákona o odpadech.
2. Aktuální informace ohledně ukládání odpadů a možnosti odložení výrobků určených ke zpětnému
odběru do sběrného dvora jsou zveřejněny na internetových stránkách města www.mu-st.cz,
městský úřad, životní situace, odbor životního prostředí, sběrný dvůr.
Článek 6
Nebezpečné složky komunálního odpadu
1. Nebezpečný odpad je definován ve zvláštním právním předpise2).
2. Vyřazené nepotřebné léky mohou fyzické osoby odložit ve sběrném dvoře, doporučujeme je
odevzdat do lékáren na místo k tomu určené.
3. Nebezpečný odpad jsou fyzické osoby povinny odevzdat ve vyhrazených prostorech sběrného
dvora.
Článek 7
Nakládání se stavebním odpadem
1. Stavební a demoliční odpad vzniklý na území města při stavební činnosti fyzických osob není
odpadem komunálním.
2. Vytříděné recyklovatelné složky stavebního odpadu (např. beton, cihly, střešní tašky, keramické
výrobky apod.) se přednostně nabídnou provozovateli zařízení na úpravu stavebního materiálu.
Přehled těchto provozovatelů je uveden na Městském úřadu Strakonice, odboru životního prostředí
a na internetových stránkách Krajského úřadu Jihočeského kraje.
3. Pokud není stavební odpad k recyklaci vhodný, předává se k odstranění na skládku odpadů
povolenou příslušným správním orgánem nebo předáním oprávněné osobě.
4. Stavební odpad lze použít, předat či odstranit pouze zákonem stanoveným způsobem a to na náklady
fyzické osoby.
Článek 8
Požadavky na sběrné nádoby na odpad a stanoviště sběrných nádob
1. Sběrné nádoby musí být umístěny tak, aby byla umožněna manipulace s nimi.
2. Sběrné nádoby musí být udržovány v dobrém technickém stavu tak, aby byla umožněna bezpečná
manipulace s nimi a bylo umožněno použití potřebné mechanizace.
3. Komunální odpad musí být do sběrných nádob ukládán tak, aby je bylo možno řádně a zcela uzavřít
a odpad z nich při manipulaci nevypadával.
4. Do sběrných nádob na komunální odpad, rozmístěných mimo sběrný dvůr, je zakázáno ukládat
nebezpečný odpad, objemný odpad, stavební odpad, žhavý popel a dále předměty, které by mohly
poškodit svozové zařízení či způsobit nefunkčnost uzávěru nádob.
5. Do sběrných nádob na shromažďování využitelných složek komunálního odpadu (plast, papír,
tetrapak, sklo, bioodpad) jsou fyzické osoby povinny ukládat odpad, pro který jsou tyto nádoby
určeny.

6. Odpad nesmí být odkládán mimo sběrné nádoby. Odkládání odpadu mimo sběrné nádoby může být
postihováno jako přestupek dle zvláštního právního předpisu3).
7. Sběrné nádoby musí být v den svozu umístěny na veřejném prostranství, které je dostupné pro
svozovou techniku oprávněné osoby. V případech, kdy toto není možné, musí být další postup
dohodnut s oprávněnou osobou nebo s odborem životního prostředí Městského úřadu Strakonice.
8. Aktuální frekvence a trasy sběru a svozu směsného komunálního odpadu a bioodpadu umístěného
ve sběrných nádobách (popelnice, kontejnery) jsou k nahlédnutí na internetových stránkách města
www.mu-st.cz, městský úřad, životní situace, odbor životního prostředí.
Článek 9
Výměna a oprava sběrných nádob
1. Důvodem pro opravu či výměnu sběrné nádoby je zejména poškození, které:
a) způsobuje nefunkčnost víka (krytu) nebo jeho omezený pohyb,
b) může při manipulaci s nádobou způsobit úraz nebo významným způsobem manipulaci ztížit,
c) může způsobit únik odpadů,
d) znamená snížení vnitřního objemu nádoby o více než 10 %,
e) znemožňuje úplné vyprázdnění nádoby.
2. Odcizení sběrné nádoby či požadavek na její opravu nebo výměnu je nutno při zjištění poškození,
nahlásit Technickým službám Strakonice s.r.o., Raisova 274, Strakonice.
Článek 10
Zrušovací ustanovení
Zrušuje se Obecně závazná vyhláška města Strakonice č. 5/2013 ze dne 11.12.2013, o systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a systému
nakládání se stavebním odpadem.
Článek 11
Účinnost
Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyhlášení.

..………………………………….

Mgr. Břetislav Hrdlička v.r.
starosta

……………………………
Milan Jungvirt v.r.
místostarosta
Vyvěšeno na úřední desce dne:
Sejmuto z úřední desky dne:
vyhláška MŽP č. 93/2016 Sb., o Katalogu odpadů
zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů
3)
zákon č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích
1)
2)

