Obecně závazná vyhláška města Hustopeče č.12/2005,
o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů vznikajících na území města Hustopeče
Zastupitelstvo města Hustopečí na svém zasedání dne 8.12.2005 schválilo na základě § 84 odst.2, písm. i)
zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění a § 17 odst.2 zák. č.185/2001 Sb., o
odpadech a o změně dalších zákonů, v platném znění, tuto obecně závaznou vyhlášku:
ČÁST PRVNÍ
OBECNÁ USTANOVENÍ
Čl. 1
Předmět a působnost vyhlášky
1. Tato obecně závazná vyhláška stanoví:
a) systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů,
vznikajících na území města Hustopeče (dále jen „systém“),
b) systém nakládání se stavebním odpadem na území města Hustopeče (dále jen „město“).
2. Tato obecně závazná vyhláška se vztahuje na všechny fyzické osoby na území města, při jejichž
činnosti vzniká odpad, a na které se nevztahují povinnosti původce odpadu1/.
Čl. 2
Základní pojmy
Pro účely této vyhlášky:
1. Komunální odpad je veškerý odpad vznikající na území města při činnosti fyzických osob, s výjimkou
odpadů vznikajících u právnických osob nebo fyzických osob oprávněných k podnikání1/. Jedná se
zejména o:
a) vytříděné využitelné složky komunálního odpadu (např. papír a lepenka, textil, sklo, plasty, kov
aj.),

2.

b) nebezpečné složky vytříděné z komunálního odpadu s obsahem škodlivin (např. rozpouštědla,
ropné látky, kyseliny, pesticidy, zářivky a ostatní odpady obsahující rtuť, barvy, ledničky, mrazící
zařízení atd.),
c) měsný odpad - složka komunálního odpadu, která zůstává po vytřídění papíru a lepenky, skla,
plastů, textilu, kovu, objemného, nebezpečného odpadu a případně dalších komodit,
d) objemný odpad - odpad, který s ohledem na své rozměry či hmotnost nelze odkládat do
běžných sběrných nádob (např. matrace, nábytek, linoleum, koberce, obuv, molitan, zbytky
dřevěných obalů aj.),
Nakládání s odpady je jejich shromažďování, soustřeďování, sběr, výkup, třídění, přeprava a doprava,
skladování, úprava, využívání a odstraňování.

3. Svozová společnost je oprávněná osoba, která na základě platné smlouvy s městem zajišťuje
shromažďování, soustřeďování, sběr, výkup, třídění, přepravu a dopravu, skladování, úpravu, využívání
a odstraňování komunálního odpadu vznikajícího na území města.
4. Sběrné nádoby jsou nádoby nebo kontejnery, určené ke shromažďování komunálního odpadu do doby
jeho svozu. Jedná se o typizovanou nádobu (popelnice nebo kontejner), která splňuje technické
parametry podle zvláštních předpisů s vnitřním objemem 110 l a 1100 l. Musí být v v takovém
technickém stavu, aby nic nebránilo jejich vyprazdňování.
Sběrnou nádobou je rovněž velkoobjemový kontejner s vnitřním objemem 8 m3 a kontejnery na sklo
nebo jiný druh odpadu, které jsou rozmístěny na území města nebo na sběrném dvoře. Pro tříděný
odpad lze použít plastových pytlů.
6. Stanoviště sběrných nádob je místo, kde jsou sběrné nádoby trvale nebo přechodně umístěny za
účelem shromažďování komunálního odpadu. Stanoviště sběrných nádob, ze kterého je prováděn svoz
nebo odvoz komunálního odpadu určuje město po dohodě se svozovou společností a vlastníkem či
správcem nemovitosti.
5.

7. Sběrný dvůr je místo určené městem, které splňuje všechny technické a legislativní požadavky pro
krátkodobé skladování (shromažďování) jednotlivých složek komunálního odpadu, tj. pro město
Hustopeče sběrný dvůr v areálu Technických služeb Hustopeče s.r.o., Nádražní 37, Hustopeče.
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8.

Separovaný sběr je samostatný sběr vybraných komodit komunálního odpadu do speciálních sběrných
nádob nebo do plastových pytlů.

9.

Stavební odpad je odpad vznikající při výstavbě a demolici staveb. Jedná se o všechny druhy odpadu
vznikající při stavební činnosti a jsou v Katalogu odpadů takto označeny (např. beton, cihly, tašky,
keramika, materiály na bázi sádry, dřevo, sklo, plasty, asfalt, dehet, výrobky z dehtu, kovy včetně slitin,
vytěžená zemina, izolační materiály, a jiné stavební hmoty a demoliční odpady).
ČÁST DRUHÁ
KOMUNÁLNÍ ODPAD
Čl. 3
Třídění odpadu

Komunální odpad (dále jen „odpad“) se třídí na následující složky:
a) papír a lepenka,
b) sklo,
c) textil,
d) plasty,
e) objemný odpad
f) nebezpečné složky komunálního odpadu,
g) směsný odpad,
h) kovy,
i) tetrapak
j) další složky určené městem, pokud jsou k jejích odložení přistaveny zvláštní sběrné nádoby nebo
určena místa na území města nebo na sběrném dvoře.
Čl. 4
Místa určená pro odkládání odpadu
1. Místa určená pro odkládání odpadu jsou:
a) sběrné nádoby pro jednotlivé složky odpadu,
b) sběrný dvůr,
c) sběrny a výkupny odpadů,
d) specializované obchody,
e) školy, pokud je v nich organizován sběr určitých složek odpadu nebo jejich zpětný odběr
f)
a jiná místa, pokud je v nich organizován sběr určitých složek odpadu nebo jejich zpětný
odběr.
2. Místa určená pro odkládání nebezpečných složek komunálního odpadu jsou:
a) sběrný dvůr, sběrny, výkupny odpadů,
b) specializované obchody, úřady, školy a jiná místa, pokud je v nich organizován sběr určitých
druhů odpadů nebo zpětný odběr nebezpečných odpadů.
3. V případě, že stav komunikace neumožňuje svozové technice příjezd k nemovitosti, od které je svážen
odpad, město po dohodě se svozovou společností a vlastníkem či správcem nemovitosti určí stanoviště
sběrné nádoby na nejbližším přístupném místě.
4. Četnost svozu a termíny svozu sběrných nádob a jejich umístění určuje město, která je zveřejní na
úřední desce a v místním tisku.
Čl. 5
Stanoviště sběrných nádob
1. Sběrné nádoby se umisťují na stanovištích pro ně vyhrazených tak, aby nepůsobily hygienické nebo
estetické závady, překážku na chodnících, parkovištích a komunikacích, byly dobře přístupné pro
naplňování a vyprazdňování, bez časových ztrát a zvláštních těžkostí .
2. Pro umístění přechodného stanoviště sběrných nádob může být bezplatně použito veřejného
prostranství, avšak jen na dobu nezbytnou pro vyprazdňování a tak, aby tím nebyla vytvořena dopravní
překážka.
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ČÁST TŘETÍ
STAVEBNÍ ODPAD
Čl. 6
Nakládání se stavebním odpadem
1.

Stavební odpad vzniklý při stavební činnosti fyzických osob, právnických osob a fyzických osob
oprávněných k podnikání musí být ukládán odděleně od komunálního odpadu.

2. Stavební odpad je možno nabídnout k využití provozovateli zařízení pro úpravu stavebního odpadu nebo
odvézt na skládku k tomu určenou.
ČÁST ČTVRTÁ
Čl. 7
Sankce
1.

Porušení povinností při nakládání s komunálním odpadem bude postihováno podle obecně závazných
právních předpisů 1),2).

2. Kontrolu a dozor nad dodržováním této obecně závazné vyhlášky vykonává Městská policie a MěÚ
Hustopeče, pracovníci odboru životního prostředí.
Čl. 8
Zrušovací ustanovení
Zrušuje se obecně závazná vyhláška města Hustopeče č. 7/2001, o systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území města Hustopeče.
Čl. 9
Účinnost
Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti 1.1.2006.

----------------------------------Ing. Luboš K u c h y n k a
místostarosta

---------------------------------------Ing. Jiří T e p l ý
starosta

___________________________________________________________________________________________________________

1/
2/

zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů,
zákon ČNR č. 200/1990 Sb., o přestupcích, a zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších
předpisů,

