MĚSTO LÁZNĚ BĚLOHRAD
OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 5/2017,
o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města Lázně Bělohrad
Zastupitelstvo města Lázně Bělohrad se na svém zasedání dne 1. listopadu 2017 usnesením č. 27/11/2017/ZM
usneslo vydat na základě § 17 odst. 2 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve
znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 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“):

ČL. 1
Úvodní ustanovení
1) Tato vyhláška stanovuje systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů vznikajících na území města Lázně Bělohrad, včetně nakládání se stavebním odpadem1 .
2) Tato vyhláška je závazná pro všechny nepodnikající fyzické osoby zdržující se na území města při jejichž činnosti
vzniká komunální odpad a jehož odstraňování musí být zajištěno v souladu s platnými předpisy.
3) Původci odpadů, kteří produkují odpad zařazený podle Katalogu odpadů1 jako odpad podobný komunálnímu
z činnosti právnických osob a fyzických osob oprávněných k podnikání, mohou na základě smlouvy s městem
využít systému zavedeného obcí pro nakládání s komunálním odpadem2.

ČL. 2
Vymezení pojmů
Pro účely této vyhlášky se vymezují některé pojmy následovně:
a)

b)
c)

d)
e)
f)
g)
h)

1
2
3

původcem odpadu, který vzniká na území města z činnosti nepodnikajících fyzických osob, je ve smyslu § 4, odst.
1., písm. x) zákona o odpadech3, město. Město se stává původcem odpadu od okamžiku, kdy nepodnikající
fyzická osoba odpad odloží na místě k tomu určeném, město se současně stane vlastníkem tohoto odpadu,
odpad je každá movitá věc, které se osoba zbavuje nebo má úmysl nebo povinnost se jí zbavit,
komunální odpad je veškerý odpad vznikající na území města při činnosti fyzických osob, a který je uveden jako
komunální odpad v Katalogu odpadů1, s výjimkou odpadů vznikajících u právnických osob nebo fyzických osob
oprávněných k podnikání3,
využitelný odpad je ta část komunálního odpadu, která je shromažďována ve zvláštních sběrných nádobách
odděleně a následně předána k dalšímu využití,
směsný odpad je zbylý komunální odpad, který zůstává po vytřídění nebezpečného odpadu, objemného odpadu
a dalších využitelných složek komunálního odpadu stanovených touto vyhláškou,
nebezpečný odpad je odpad vykazující jednu nebo více nebezpečných vlastností (např. zbytky barev, spotřební
chemie, rozpouštědla),
objemný odpad je složka komunálního odpadu, která pro velké rozměry nemůže být odkládána do sběrných
nádob na směsný odpad (např. matrace, kobercem, nábytek),
biologicky rozložitelný odpad je komunální odpad, který neobsahuje ani nepřišel do kontaktu s biologickým
odpadem živočišného původu nebo s vedlejšími produkty živočišného původu,

Vyhláška č. 93/2016 Sb., o Katalogu odpadů
§ 17 odst. 4 zákona 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů

i)
j)
k)

l)

stavební odpad je odpad vzniklý při stavebních a demoliční činnosti osob; stavební odpad není odpadem
komunálním,
sběrný dvůr je místo určené městem, kam mohou fyzické osoby odkládat vytříděné složky komunálního odpadu
pod dozorem obsluhy v provozní době tohoto zařízení,
sběrná nádoba je nádoba určená k shromažďování komunálního odpadu; pro tříděný odpad jsou zvláštní sběrné
nádoby, které jsou barevně odlišeny a pro směsný odpad jsou určeny typizované sběrné nádoby (popelnice,
kontejnery, igelitové pytle),
dostatečný objem sběrné nádoby na směsný komunální odpad je takový vnitřní objem sběrné nádoby, který při
dané četnosti odvozu odpadu umožňuje uložit veškerý směsný odpad vznikající z činnosti nepodnikající fyzické
osoby za týden. Za doporučený dostatečný minimální objem se považuje 20 litrů na osobu a týden.

Nakládání s odpady podle stanoveného systému nakládání s komunálním odpadem zajišťuje město Lázně Bělohrad
prostřednictvím smluvních partnerů města oprávněných k nakládání s odpady podle zákona o odpadech3.

ČL. 3
Třídění komunálního odpadu
1) Komunální odpad se třídí na složky:
a) papír a papírové a lepenkové obaly,
b) plasty včetně PET lahví, nápojové kartony,
c) sklo,
d) jedlé oleje a tuky,
e) nebezpečné odpady,
f) objemný odpad,
g) kovy,
h) biologický odpad rostlinného původu,
i) směsný komunélní odpad.
2) Směsným komunálním odpadem se rozumí zbylý komunální odpad po stanoveném vytřídění podle odstavce
1 písm. a), b), c), d), e), f), g) a h).

ČL. 4
Shromažďování tříděného odpadu
1) Tříděný odpad je shromažďován do zvláštních sběrných nádob (barevných kontejnerů a popelnic) a ve sběrném
dvoře v části města Prostřední Nová Ves4.
2) Informace o umístění zvláštních sběrných nádob jsou zveřejněny na webových stránkách města (www.laznebelohrad.cz).
3) Zvláštní sběrné nádoby využitelných odpadů jsou barevně odlišeny a označeny příslušnými nápisy:
a) papír, papírové a lepenkové obaly – kontejnery barvy modré,
b) plasty, PET lahve, nápojové kartony – kontejnery barvy žluté,
c) sklo barevné a čiré – kontejnery barvy bílo-zelené,
d) biologický odpad rostlinného původu – popelnice barvy hnědé,
e) oděvy a textilní materiály – kontejnery barvy bílé,
f) jedlé oleje a tuky – popelnice barvy oranžové.
4) Kovy lze odkládat do sběrného dvora v části města Prostřední Nová Ves.
5) Použité elektrozařízení pocházející z domácností5 je možné odevzdávat bez nároku na úplatu na místě zpětného
odběru, tj. ve sběrném dvoře v části města Prostřední Nová Ves.

_______________________
4
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Město je zřizovatelem sběrného dvora
§ 37g zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů

ČL. 5
Sběr nebezpečných složek komunálního odpadu
1) Sběr nebezpečných složek komunálního odpadu1 je zajišťován třikrát ročně a to třetí středu v měsících dubnu,
červenci a říjnu jejich odebíráním ve sběrném dvoře v části města Prostřední Nová Ves přímo do zvláštních
sběrných nádob k tomuto sběru určených. Informace o sběru jsou zveřejňovány na úřední desce městského
úřadu, na výlepových plochách a na webových stránkách města (www.lazne-belohrad.cz).
2) Vyřazené léky je možné odevzdávat i v lékárnách.

ČL. 6
Sběr objemného odpadu
Objemné odpady se odevzdávají ve sběrném dvoře v části města Prostřední Nová Ves, a to do stanovených sběrných
nádob v provozní době tohoto zařízení v průběhu celého kalendářního roku.

ČL. 7
Shromažďování směsného odpadu
1) Směsný komunální odpad se shromažďuje do sběrných nádob, kontejnerů a sběrných pytlů. Pro účely této
vyhlášky sběrnými nádobami rozumějí:
a) typizované sběrné nádoby - popelnice o objemu 110 l, 120 l a 240 l, kontejnery o objemu 1100 l a igelitové
pytle s logem svozové firmy,
b) odpadkové koše, které jsou umístěny na veřejných prostranstvích ve městě, sloužící pro odkládání
drobného směsného komunálního odpadu.
2) Stanoviště sběrných nádob je místo, kde jsou sběrné nádoby trvale nebo přechodně umístěny za účelem
odstranění směsného odpadu oprávněnou osobou. Stanoviště sběrných nádob jsou individuální (u rodinných
domů) nebo společná pro více uživatelů (u bytových domů). Stanoviště sběrných pytlů je u sběrných nádob.
3) Na individuální stanoviště jsou osoby povinny přistavit sběrné nádoby a pytle v určené dny tak, aby k nim byl
umožněn příjezd svozovou technikou a umožněno jejich následné vyprázdnění. Po provedeném odvozu musí být
nádoby ještě v tentýž den odklizeny.
4) Informace o umístění společných sběrných nádob jsou zveřejněny na webových stránkách města (www.laznebelohrad.cz).
5) Doporučená četnost svozů směsného komunálního odpadu z typizovaných sběrných nádob:
počet osob s pobytem v domácnosti

sběrná nádoba 110/120 litrů počet kusů

četnost svozů

1-3

1

1 x za dva týdny

4 - více

2

1x za dva týdny

na každou 1 osobu bez popelnice

pytle 10 ks

po naplnění

stavby určené k ind. rek., byty nebo rodinné domy bez pobytu

sběrná nádoba 110/120 litrů počet kusů

četnost svozů

1 nemovitost

1

1x za měsíc

1 nemovitost

pytle 10 kusů

po naplnění

6) V případě, že při svozu nejsou sběrné nádoby dostupné nebo by mohlo dojít při manipulaci s nimi k poškození
majetku občanů, ponechá smluvní partner města zajišťující svoz nádoby nevyprázdněné.
7) V případě, že ve sběrných nádobách budou zjištěny odpady, které nejsou směsným komunálním odpadem,
ponechá smluvní partner města zajišťující svoz nádoby nevyprázdněné.
V případě naplnění typizované sběrné nádoby na směsný komunální odpad lze tento odpad odkládat do společných
sběrných nádob nebo do sběrného dvora v části města Prostřední Nová Ves.

ČL. 8
Nakládání se stavebním odpadem
1) Stavební odpad lze použít, předat či zlikvidovat zákonem stanoveným způsobem3.
2) Pro odložení stavebního odpadu je možné objednat si u oprávněných osob přistavení kontejneru nebo stavební
odpad odvézt na řízenou skládku vlastními prostředky.

ČL. 9
Povinnosti při nakládání s komunálním odpadem
1) Fyzické osoby jsou povinny komunální odpad odděleně shromažďovat, třídit a předávat k využití a odstranění
podle systému města stanoveného touto vyhláškou, pokud odpad samy nevyužijí v souladu se zákonem
o odpadech3.
2) Právnické osoby a fyzické osoby oprávněné k podnikání, které uzavřely s městem smlouvu o využití systému pro
nakládání s komunálním odpadem zavedeného městem, jsou povinny komunální odpad odděleně
shromažďovat, třídit, předávat k využití a zneškodnění podle systému stanoveného touto vyhláškou, pokud
odpad samy v souladu se zákonem o odpadech3 nevyužijí.
3) Osoby jsou povinny plnit sběrné nádoby tak, aby je bylo možné uzavřít a odpad z nich při manipulaci
nevypadával.
4) Je zakázáno odkládat do sběrných nádob na využitelné odpady jiné druhy využitelného odpadu, než pro který
jsou jednotlivé nádoby určeny.
5) Je zakázáno odkládat směsný komunální odpad do sběrných nádob na využitelné odpady.
6) Je zakázáno do odpadkových košů na veřejných prostranstvích odkládat nebezpečný odpad, využitelné odpady,
biologicky rozložitelné odpady, stavební suť a elektrozařízení.
7) Je zakázáno v nádobách shromážděné komunální odpady udupávat nebo zhutňovat.
8) U využitelných odpadů (např. krabic, PET lahví a plastových obalů) je každý povinen před vložením do
kontejneru zmenšit jejich objem (např. rozložením, rozřezáním, u platových lahví sešlápnutím apod.).

ČL. 10
Závěrečná ustanovení
1) Nabytím účinnosti této vyhlášky se zrušuje Obecně závazná vyhláška Města Lázně Bělohrad č. 3/2012,
o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
a nakládání se stavebním odpadem, ze dne 7. listopadu 2012.
2) Tato vyhláška nabývá účinnosti dne 1. ledna 2018

………………………………………
Jan Pavlásek
místostarosta

Vyvěšeno na úřední desce dne:
Sejmuto z úřední desky dne.
Zveřejnění bylo shodně provedeno na elektronické úřední desce.

………………………………………
Ing. Pavel Šubr
starosta

