Město Jeseník
Zastupitelstvo města Jeseník
OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 4/2020

o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území
města Jeseníku
Zastupitelstvo města Jeseníku se na svém zasedání dne 17. 12. 2020 usnesením č. 455 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 zřízení), ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „zákon o obcích“), tuto obecně závaznou vyhlášku:

Článek 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
Jeseníku (k. ú. Jeseník, Bukovice u Jeseníka, Seč u Jeseníka), včetně nakládání se stavebním
odpadem. 1)

Článek 2
Třídění komunálního odpadu
1) Komunální odpad se třídí na složky:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)

Biologické odpady rostlinného původu,
Papír,
Plasty včetně PET lahví,
Nápojové kartony,
Sklo,
Kovy,
Nebezpečné odpady,
Objemný odpad,
Směsný komunální odpad,
Jedlé oleje a tuky, 2)
Oděvy.

2) Směsným komunálním odpadem se rozumí zbylý komunální odpad po stanoveném vytřídění
podle odstavce 1 písm. a), b), c), d), e), f), g), h), j) a k).

Článek 3
Shromažďování tříděného odpadu
1) Tříděný odpad je shromažďován do zvláštních sběrných nádob, kterými jsou barevně
rozlišené a nápisem označené sběrné nádoby rozmístěné na území města a velkoobjemové
kontejnery na sběrných dvorech.
2) Seznam stanovišť sběrných nádob je veden a průběžně aktualizován městem. Seznam je
zveřejněn způsobem v místě obvyklém (na webových stránkách města).
Vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 93/2016 Sb., o Katalogu odpadů
Vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 321/2014 Sb., o rozsahu a způsobu zajištění odděleného
soustřeďování složek komunálního odpadu - § 2 odst. 7
1)
2)

3) Zvláštní sběrné nádoby jsou barevně odlišeny a označeny příslušnými nápisy:
a)

Biologické odpady rostlinného původu, popelnice hnědé barvy 120 l, kontejnery hnědé barvy
770 l a 1100 l s nápisem „bioodpad“, velkoobjemové kontejnery s nápisem „bioodpad“,
b) Papír, kontejnery modré barvy se spodním výsypem s nápisem „papír“,
c) Plasty, PET lahve, nápojové kartony, kovy, kontejnery žluté barvy se spodním výsypem
s nápisem „plast“,
d) Sklo čiré, kontejnery bílé barvy se spodním výsypem s nápisem „sklo čiré“; sklo barevné,
kontejnery zelené barvy se spodním výsypem s nápisem „sklo barevné“,
e) Kovy, velkoobjemový kontejner s nápisem „kovy“ na sběrném dvoře,
f) Oděvy, speciální kontejner bílé barvy s nápisem „textil“,
g) Jedlé oleje a tuky, popelnice černé barvy 120 l s nápisem „jedlý olej a tuk“.
4) Do zvláštních sběrných nádob je zakázáno ukládat jiné složky komunálních odpadů, než pro
které jsou určeny.
5) Veškerý tříděný odpad lze také odevzdávat ve sběrných dvorech, které jsou umístěny na ulici
Otakara Březiny (pozemek parc. č. 2403/3, k. ú. Česká Ves) a Lipovská (pozemek parc. č.
2406/2, k. ú. Jeseník).

Článek 4
Sběr a svoz nebezpečných složek komunálního odpadu
1) Nebezpečný odpad lze odevzdávat ve sběrných dvorech, které jsou umístěny na ulici Otakara
Březiny (pozemek parc. č. 2403/3, k. ú. Česká Ves) a Lipovská (pozemek parc. č. 2406/2, k. ú.
Jeseník).
2) Shromažďování nebezpečných
stanoveným v čl. 3 odst. 4.

složek

komunálního

odpadu

podléhá

požadavkům

Článek 5
Sběr a svoz objemného odpadu
1) Objemný odpad je takový odpad, který vzhledem ke svým rozměrům nemůže být umístěn do
sběrných nádob (např. koberce, matrace, nábytek apod.).
2) Objemný odpad lze odevzdávat ve sběrných dvorech, které jsou umístěny na ulici Otakara
Březiny (pozemek parc. č. 2403/3, k. ú. Česká Ves) a Lipovská (pozemek parc. č. 2406/2, k. ú.
Jeseník).
3) Shromažďování objemného odpadu podléhá požadavkům stanoveným v čl. 3 odst. 4.

Článek 6
Shromažďování směsného komunálního odpadu
1) Směsný komunální odpad se shromažďuje do sběrných nádob. Pro účely této vyhlášky se
sběrnými nádobami rozumějí:
a) Typizované nádoby – popelnice o objemu 110 l, 120 l a 240 l a kontejnery o objemu 1100 l,
označené známkou (identifikace nádoby v systému obce), které jsou vydávány na městském
úřadě.
b) Odpadkové koše, které jsou umístěny na veřejných prostranstvích města, sloužící pro
odkládání drobného směsného komunálního odpadu.

2) Stanoviště sběrných nádob je místo:
a)

u konkrétní nemovitosti, kde jsou sběrné nádoby trvale nebo přechodně umístěny za účelem
dalšího nakládání se směsným komunálním odpadem oprávněnou osobou. Stanoviště
sběrných nádob jsou individuální nebo společná pro více uživatelů.
b) určené městem pro objekty nedostupné pro zajištění přímého svozu svozovou technikou.
Seznam těchto objektů a konkrétní vymezení stanovišť sběrných nádob je veden a průběžně
aktualizován městem. Seznam je zveřejněn způsobem v místě obvyklém (na webových
stránkách města).
3) Sběrné nádoby, pro které není určeno stálé sběrné místo, se umísťují na dočasném sběrném
místě v době maximálně 12 hodin před plánovaným sběrem, nejpozději však v 4.00 hod. dne,
v němž je sběr prováděn. Tyto shromažďovací prostředky musí být po sběru bez zbytečného
prodlení z dočasného sběrného místa odstraněny.
4) Svoz komunálního odpadu na území města zajišťuje na základě smlouvy oprávněná osoba
podle svozového plánu. Informace o termínech svozu jsou zveřejňovány na internetových
stránkách města nebo jiným v místě obvyklým způsobem.

Článek 7
Shromažďování biologických odpadů rostlinného původu
1) Biologické odpady rostlinného původu se shromažďují do sběrných nádob. Pro účely této
vyhlášky se sběrnými nádobami rozumějí:
a) Popelnice hnědé barvy 120 l a kontejnery hnědé barvy 770 l a 1100 l, označené nápisem
„bioodpad“,
b) Velkoobjemové kontejnery na sběrném dvoře na ulici Otakara Březiny (pozemek parc. č.
2403/4, k. ú. Česká Ves).
2) Stanoviště sběrných nádob je místo, kde jsou sběrné nádoby trvale nebo přechodně umístěny
za účelem dalšího nakládání se směsným komunálním odpadem oprávněnou osobou.

Článek 8
Nakládání se stavebním odpadem
1) Stavebním odpadem se rozumí stavební a demoliční odpad. Stavební odpad není odpadem
komunálním.
2) Stavební odpad lze použít, předat či odstranit pouze zákonem stanoveným způsobem.

Článek 9
Závěrečná ustanovení
1) Nabytím
účinnosti
této
vyhlášky se zrušuje Obecně závazná vyhláška
č. 1/2014 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů vznikajících na území města Jeseníku, včetně systému nakládání se
stavebním odpadem.
2) Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyhlášení.

………………………………………….

Mgr. Bc. Zdeňka Blišťanová v. r.
starostka

…………..………………………….
Tomáš Vlazlo v. r.
1. místostarosta

Vyvěšeno na úřední desce: 22. 12. 2020
Svěšeno z úřední desky: 6. 1. 2021

