MĚSTO ŽATEC
Obecně závazná vyhláška č. 1/07,
kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů a systém nakládání se
stavebním odpadem
( Vyhláška o odpadech )
Zastupitelstvo Města Žatec se na svém zasedání dne 30. března 2007 usneslo vydat podle § 10
a § 84 odst. 2. písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších
předpisů a v souladu s § 17 odst. 1, 2, 3 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně
některých dalších zákonů, tuto obecně závaznou vyhlášku:

ČÁST PRVNÍ
OBECNÁ USTANOVENÍ
Článek 1
Předmět a působnost vyhlášky
1. Vyhláška stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálních odpadů1 (dále jen "systém"), vznikajících na území města
Žatce a jeho částech Velichov, Záhoří, Bezděkov, Radíčeves, Milčeves, Trnovany
(dále jen "města"), systém nakládání se stavebním odpadem na území města a
povinnosti fyzických osob při nakládání s komunálním odpadem a povinnosti
fyzických osob a původců odpadů při nakládání se stavebním odpadem.
2. Obecně závazná vyhláška je závazná pro všechny fyzické osoby2, které mají na území
města trvalé bydliště, a pro další osoby, které se na území města zdržují.
3. Obecně závazná vyhláška je závazná pro všechny právnické osoby a fyzické osoby
oprávněné k podnikání, které se na základě smlouvy s městem3 zapojily do systému
města, pokud není v dané smlouvě mezi městem a těmito osobami uvedeno jinak.
4. Obecně závazná vyhláška se nevztahuje na vyřazené výrobky (např. elektrozařízení
z domácností, elektrické akumulátory, galvanické články a baterie, výbojky a zářivky,
pneumatiky4), které má povinnost od spotřebitele zdarma zpětně odebrat povinná
osoba (zpravidla výrobce) v souladu se zákonem o odpadech5. Tyto výrobky se
odkládají na místech zpětného odběru určených povinnou osobou. Povinné osoby však
mohou po dohodě s městem využívat systém města, např. sběrný dvůr.
1)
2)
3)
4)
5)

§ 4 odst. b) zákona č. 185/2001 Sb., odpadech ve znění pozdějších předpisů
§ 7 až 10 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů
§ 17 odst. 6 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech ve znění pozdějších předpisů
§ 38 odst. 1 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech ve znění pozdějších předpisů
§ 38 odst. 2 až 11 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech ve znění pozdějších předpisů

5. Obecně závazná vyhláška se nevztahuje na nakládání s autovraky6. Každý, kdo se
zbavuje autovraku, je povinen autovrak předat pouze osobám, které jsou provozovateli
zařízení ke sběru, zpracování, využívání nebo odstraňování autovraků v souladu se
zákonem o odpadech7.

Článek 2
Základní pojmy
Pro účely této vyhlášky:
1. Donáškový způsob sběru komunálního odpadu je takový způsob, při kterém jsou
sběrné nádoby umístěny v určité docházkové vzdálenosti na veřejném prostranství8 a
slouží pro odkládání složek komunálního odpadu fyzickými osobami z většího počtu
objektů.
2. Dostatečný objem sběrné nádoby na směsný odpad je takový objem sběrné nádoby,
který při dané frekvenci svozu odpadu umožňuje uložit veškerý směsný odpad,
vznikající při provozu domácností v objektu, do sběrné nádoby. Pro potřeby této
vyhlášky je stanoven hodnotou maximálně 3,6 litru na osobu a jeden den.
3. Komunální odpad1 je veškerý odpad vznikající na území města při činnosti fyzických
osob a který je uveden jako komunální odpad v prováděcím právním předpisu9,
s výjimkou odpadů vznikajících u právnických osob nebo fyzických osob
oprávněných podnikání.
4. Místa určená pro odkládání komunálního odpadu nebo jeho složek jsou místa
technicky přizpůsobená a vybavená pro odkládání komunálního odpadu nebo jeho
složek fyzickými osobami.
5. Nebezpečné složky komunálního odpadu10 jsou složky komunálního odpadu, které
jsou označeny jako nebezpečné odpady, např. lepidla, barvy, pryskyřice, kyseliny,
hydroxidy, detergenty, odmašťovací látky, fotochemikálie, pesticidy, galvanické
články, zářivky nebo ostatní odpady s obsahem rtuti, zařízení s obsahem
chlorfluoruhlovodíků (mrazničky, lednice), televizní přijímače, oleje nebo tuky, léky.
6. Nebezpečný odpad11 je odpad vykazující jednu nebo více nebezpečných vlastností
uvedených v příloze č. 2 zákona o odpadech, druhy nebezpečného odpadu
s katalogovými čísly9 jsou uvedeny v příloze č.1 k této vyhlášce.
7. Objekt je bytový a rodinný dům, stavba ve které je alespoň jeden byt nebo stavba pro
individuální rekreaci.
8. Objemný odpad je složka komunálního odpadu, která pro své velké rozměry nemůže
být ukládána do sběrných nádob na směsný odpad.
6)
7)
8)
9)

10)
11)

§ 36 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech ve znění pozdějších předpisů
§ 37 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech ve znění pozdějších předpisů
§ 4 odst. 2) zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích ve znění pozdějších předpisů
Vyhláška č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy
odpadů a států pro účely vývozu, dovozu, tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu,
dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů) ve znění vyhlášky č. 503/2004 Sb.
§ 17 odst. 3 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech ve znění pozdějších předpisů
§ 4 odst.a) zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech ve znění pozdějších předpisů

9. Odevzdávání složek komunálního odpadu je předávání komunálního odpadu ve
sběrných dvorech, sběrnách a výkupnách v souladu s provozním řádem zařízení a
osobě pověřené sběrem nebezpečného odpadu (při stabilním nebo pravidelném
mobilním sběru), dále pak i ve specializovaných obchodech, v úřadech a školách
(pokud je zde sběr určité složky komunálního odpadu zaveden) a lékárnách.
10. Odkládání složek komunálního odpadu je umísťování složek komunálního odpadu
na určených místech.
11. Odpad ze zeleně je odpad biologického původu z údržby sadů, parků a lesoparků,
sídlištní a uliční zeleně, travnatých hřišť ve vlastnictví nebo ve správě města a ze
hřbitovů.
12. Odvozný způsob sběru komunálního odpadu je takový způsob, při kterém jsou
sběrné nádoby umístěny přímo v objektu nebo co nejblíže u objektu, přitom sběrné
nádoby jsou umístěny u každého objektu.
13. Okolí sběrných nádob je prostor vymezený vzdáleností 2 m (všemi směry) od
sběrných nádob.
14. Osoba pověřená shromažďováním, sběrem, přepravou, tříděním, využíváním a
odstraňováním komunálního odpadu (dále jen oprávněná osoba12) je každá osoba,
se kterou město uzavřelo smlouvu na shromažďování, sběr, přepravu, třídění,
využívání a odstraňování komunálního odpadu.
15. Osoba pověřená sběrem nebezpečných odpadů je každá osoba, se kterou město
uzavřelo smlouvu na shromažďování, sběr, přepravu, třídění, využívání a odstraňování
nebezpečných složek komunálního odpadu.
16. Pravidelný mobilní sběr nebezpečných odpadů je sběr zajištěný v pravidelných
intervalech na určených místech10, označených zastávkách, prostřednictvím
speciálního sběrného vozidla13 osobou pověřenou sběrem nebezpečných odpadů.
17. Složky komunálního odpadu jsou látkové skupiny, zastoupené v komunálním
odpadu, které lze odděleně shromažďovat.
18. Směsný odpad je složka komunálního odpadu, která zůstává po vytřídění papíru, skla,
plastů, bioodpadu, nebezpečného odpadu, objemného odpadu a vánočních stromků z
komunálního odpadu.
19. Spalitelný podíl je část komunálního odpadu, kterou lze termicky využít ve spalovně
komunálního odpadu.
20. Sběr komunálního odpadu jsou všechny činnosti směřující ke shromažďování
komunálního odpadu k jeho dalšímu využívání nebo odstraňování.
21. Sběrná nádoba je typizovaná nádoba určená k odložení složek komunálního odpadu
(tzv. popelnice nebo kontejner), která splňuje technické parametry podle zvláštních
předpisů s vnitřním objemem od 0,07 do 3,5 m3. Sběrná nádoba je ve vlastnictví nebo
nájmu osoby pověřené svozem. Ve sběrné nádobě jsou složky komunálního odpadu
přechodně shromažďovány do doby svozu složek komunálního dopadu. Sběrná
nádoba na směsný odpad musí mít dostatečný objem s ohledem na frekvenci svozu
odpadů. Sběrnou nádobou je rovněž velkoobjemový kontejner s vnitřním objemem
3
větším než 5 m , splňující ustanovení zvláštních předpisů, označený pro odkládání
objemného odpadu. Velkoobjemový kontejner slouží pro sběr i svoz tohoto odpadu.
Sběrnou nádobou je rovněž odpadkový koš, umístěný na veřejném prostranství,
určený pro odkládání drobných směsných odpadů.
12)
13)

§ 4 odst. r) zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech ve znění pozdějších předpisů
např. Evropská dohoda o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí – ADR ( Ženeva 1957),
vyhlášená ve Sbírce zákonů pod č. 64/1987 Sb.

22. Sběrný dvůr je místo určené pro odkládání vytříděných složek komunálního odpadu a
jejich krátkodobé skladování. Sběrný dvůr je fyzickým osobám přístupný v provozní
době a za podmínek stanovených v provozním řádu zařízení.
23. Stavební odpad jsou všechny druhy odpadů, které vznikají při stavební činnosti a
jsou v Katalogu odpadů9 takto označeny, např. beton, cihly, tašky a keramika, sádrové
stavební hmoty, dřevo, sklo, plasty, asfalt, dehet, zemina a kameny, výkopová hlušina,
izolační materiály, směsný stavební a demoliční odpad.
24. Svoz komunálního odpadu jsou všechny činnosti spojené s překládáním složek
komunálního odpadu ze sběrných nádob do svozového vozidla. Svoz komunálního
odpadu předchází jeho přepravě na místo dalšího nakládání s odpadem14. Svoz
komunálního odpadu provádí osoba pověřená svozem tak, aby nedošlo k promíchání
odděleně sesbíraných složek komunálního odpadu s jinými složkami.
25. Svozové vozidlo je vozidlo se speciální nástavbou splňující ustanovení zvláštních
předpisů15, které se používá ke svozu složek komunálního odpadu.
26. Uliční smetky jsou odpady shromážděné při čištění veřejných prostranství a drobný
směsný odpad odložený do odpadkových košů, umístěných na veřejných
prostranstvích.

Článek 3
Všeobecná ustanovení
1. Sběr, přepravu, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu od fyzických
osob a odpadu podobného komunálnímu odpadu od právnických osob nebo fyzických
osob oprávněných k podnikání, které na základě písemné smlouvy s městem využívají
systém města, zajišťuje město prostřednictvím oprávněné osoby.
2. Komunální odpad je povoleno ukládat pouze do nádob určených ke shromažďování
odpadů. Do nádob na odpad lze ukládat pouze tu složku komunálního odpadu, která je
na nádobě jednoznačným způsobem vyznačena. Pokud není na nádobě na odpad
vyznačen žádný druh odpadu, má se za to, že je do ní ukládán komunální odpad, který
zbyl po vytřídění.
3. Nádoby na komunální odpad jsou umístěny na místech k tomu určených. Takovými
místy mohou být pozemky ve vlastnictví fyzických osob nebo původců odpadů,
veřejná prostranství nebo jiné prostory.
4. Veřejné prostranství může být pro tento účel využito jen se souhlasem města.
5. Komunální odpady z domácností nelze ukládat do veřejných odpadních nádob (košů)
umístěných na veřejných prostranstvích a určených pouze pro vhazování drobného
odpadu.

14)
15)

§ 4 odst. i) zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech ve znění pozdějších předpisů
zákon č. 56/2001 Sb., o technických podmínkách provozu silničních vozidel na pozemních
komunikacích a Vyhláška MDaS č. 301/2001 Sb., o schvalování technické způsobilosti a technických
podmínkách provozu silničních vozidel na pozemních komunikacích

ČÁST DRUHÁ
KOMUNÁLNÍ ODPAD
Článek 4
Třídění odpadu
1. Každý je povinen předcházet vzniku odpadů, omezovat jejich množství a
nebezpečné vlastnosti.
2. Fyzické osoby jsou povinny odkládat komunální odpad pouze na místech určených
městem a ode dne účinnosti této obecně závazné vyhlášky třídit komunální odpad
na následující složky 9:
a) papír a lepenka,
b) sklo,
c) plasty, PET, „tetrapak“ – nápojové kartony,
d) biologicky rozložitelný odpad,
e) objemný odpad,
f) nebezpečné složky,
g) vánoční stromky,
h) směsný odpad.
3. Město může na části svého území organizovat i tříděný sběr jiných složek odpadů, a
to trvale nebo dočasně.
4. Povinnosti uvedené v odstavci 1 a 2 platí ve stejném rozsahu pro právnické osoby a
fyzické osoby oprávněné k podnikání, které na základě písemné smlouvy s městem
využívají systém města, pokud není v dané smlouvě mezi městem a těmito osobami
uvedeno jinak.

Článek 5
Místa určená pro odkládání odpadu
1. Místa určená pro odkládání komunálního odpadu jsou:
a) sběrné nádoby pro jednotlivé složky komunálního odpadu, včetně
odpadkových košů dle § 2 odst. 21,
b) sběrové dvory označené „SBĚRNÝ DVŮR MĚSTA ŽATEC“,
c) sběrny nebo výkupny odpadů,
d) místa pro odkládání vánočních stromků,
e) jiná místa určená městem, která jsou označena nápisem „SBĚRNÉ MÍSTO
MĚSTA ŽATEC“,
f) specializované obchody, úřady a školy, pokud je v nich organizován sběr
určitých složek komunálního odpadu.
2. Místa určená a zajištěná pro odkládání nebezpečného odpadu jsou:
a) sběrné dvory města a shromažďovací místa nebezpečných odpadů,
b) sběrná místa mobilního sběru nebezpečných složek komunálního odpadu
(označené zastávky),
c) lékárny v nichž je zajištěn sběr léků a rtuťových teploměrů.

3. Určená místa se užívají těmito způsoby:
a) odpady se vytříděné odkládají do sběrných nádob dle odst. 1 písm. a), které
musí být přístupné nepřetržitě pro fyzické osoby užívající objekty, pro které
jsou určeny,
b) odpady se odevzdávají na další určená místa dle odst. 1 písm. b) a c) pouze
v jejich provozní době,
c) odpady se odevzdávají osádce svozového vozidla dle odst. 2 písm. b) pouze
v době, kdy svozové vozidlo stojí na zastávce pravidelného mobilního sběru
nebezpečných odpadů a za podmínek stanovených dále.
4. Jiné užívání určených míst je zakázáno.
5. Místa určená pro ukládání komunálního odpadu dle odst. 1 písm. b) až f) a odst. 2.
písm. a) až c) stanoví město Žatec a příslušné informace včetně podrobnějších
podmínek provozu zařízení budou zveřejňovány způsobem v místě obvyklým.

Článek 6
Vánoční stromky
1. Vánoční stromky lze odkládat na místech a v termínech (zpravidla v měsíci lednu)
určených městem.
2. Vánoční stromky není dovoleno ukládat do sběrných nádob na složky komunálního
odpadu s výjimkou nádob určených pro objemný odpad.

Článek 7
Druhy, barvy a označení sběrných nádob
1. Sběrné nádoby použité v jedné svozové oblasti jsou převážně jedné typové řady.
2. Barva sběrných nádob slouží pro rozlišení složek komunálního odpadu, které je
možno do sběrných nádob odložit.
Pro území města je závazné následující barevné řešení sběrných nádob:
a) nádoby na vytříděné složky komunálního odpadu:
1. barva modrá - sběrné nádoby na papír a lepenku,
2. barva zelená - sběrné nádoby na sklo bez rozlišení barev,
3. barva bílá - sběrné nádoby na čiré sklo,
4. barva žlutá - sběrné nádoby na PET a nápojové kartony,
5. barva hnědá - sběrné nádoby na biologicky rozložitelný odpad,
6. barva červená - sběrné nádoby na nebezpečné složky komunálního
odpadu,
b) nádoby na směsný odpad:
1. barva černá (antracitová) - plastové černé nádoby,
2. bez barevného označení - kovové sběrné nádoby,
3. barva stříbrná - kovové sběrné nádoby,
c) nádoby na objemný odpad bez barevného označení.

3. Podmínku barvy sběrné nádoby podle odst. 2 splňuje i sběrná nádoba, která má např.
víko v požadované barvě. Ostatní části sběrných nádob musí být v barvě černé (u
plastových nádob), v barvě bílé nebo bez barevné úpravy (u kovových nádob),
v kombinaci s barvou dle odst. 2 písm. a).
4. Kromě barvy se odlišují sběrné nádoby na jednotlivé složky komunálního odpadu i
nápisem, který jednoznačně stanoví, které složky komunálního odpadu je přípustné do
nádoby ukládat.
5. Sběrné nádoby jsou dále opatřeny označením jména nebo názvu osoby pověřené
svozem, adresou nebo sídlem, popř. provozovnou a kontaktním telefonem pro
uplatnění připomínek, stížností nebo pro poskytování informací o svozu komunálního
odpadu.

Článek 8
Způsoby sběru složek komunálního odpadu
1. Na území města je zaveden odvozný způsob sběru směsného odpadu a donáškový
způsob sběru u ostatních složek komunálního odpadu dle § 4 odst. 2 a) až f).

Článek 9
Způsob stanovení úhrady
1. Obec za shromažďování, sběr, přepravu, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů vybírá úhradu od fyzických osob na základě smlouvy. Smlouva
musí být uzavřena písemně a musí obsahovat výši úhrady16.
2. Výši úhrady stanovuje Rada města Žatce.

ČÁST TŘETÍ
STAVEBNÍ ODPAD
Článek 10
Nakládání se stavebním odpadem
1. Stavební odpad musí být ukládán do kontejnerů na stavební odpad, zajištěného na
náklady zhotovitele stavby, pokud není tento odpad přímo nakládán a vyvážen z místa
vzniku k využití nebo k odstranění. Stavební odpad musí být po celou dobu přistavení
kontejneru na stavební odpad zajištěn proti nežádoucímu znehodnocení nebo úniku.
Zhotovitel stavby zajistí, aby ze stavebního odpadu byly vytříděny nebezpečné složky
odpadu a využitelné složky odpadu. Využitelné složky odpadu lze pouze materiálově
využívat17. Nevyužitelné zbytky po dotřídění lze předávat k výrobě alternativního
paliva nebo energeticky využívat18 ve spalovně komunálního odpadu, odpady
nevhodné k jakémukoli dalšímu využití je možné odstraňovat19 na skládce odpadů.
________________________________________________________________________
16)
17)
18)
19)

§ 17 odst. 5 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech ve znění pozdějších předpisů
§ 4 písm m) zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech ve znění pozdějších předpisů
§ 4 písm n) zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech ve znění pozdějších předpisů
§ 4 písm o) a § 11 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech ve znění pozdějších předpisů

2. Původce stavebního odpadu a fyzická osoba, která produkuje stavební odpad, jsou
přednostně povinni tento odpad třídit a nabídnout k využití provozovateli zařízení na
úpravu stavebního odpadu

ČÁST ČTVRTÁ
USTANOVENÍ PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ
Článek 11
Sankce
Za porušení této vyhlášky lze uložit pokutu v souladu s platnými právními předpisy20.

Článek 12
Kontrolní činnost
Kontrolu dodržování této obecně závazné vyhlášky provádí Městská policie Žatec a pověření
pracovníci Městského úřadu Žatec.

Článek 13
Závěrečná ustanovení
Město zajišťuje informování fyzických osob o nakládání s komunálním a stavebním odpadem
prostřednictvím Městského úřadu Žatec.

Článek 14
Zrušovací ustanovení
Ke dni nabytí účinnosti této obecně závazné vyhlášky se zrušuje obecně závazná vyhláška
města Žatec č. 5/1998, kterou se stanoví systém sběru, využívání a zneškodňování
komunálního odpadu, způsob prokazování využívání nebo zneškodňování komunálního
odpadu a systém nakládání se stavebním odpadem (Vyhláška o odpadech) ze dne 28. 5. 1998,
která nabyla účinnosti dne 1. 1. 1999.

Článek 15
Účinnost
Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem ode dne jejího vyhlášení na
úřední desce.
Místostarosta
Aleš Kassal

Starosta
Mgr. Erich Knoblauch

___________________________________________________________________________________________________________________________________________
20)

zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích ve
znění pozdějších předpisů

Příloha č. 1 k obecně závazné vyhlášce č. 1/07 města Žatec
Nebezpečný odpad
Katalogové číslo druhu odpadu

Název odpadu

200113
200114
200115
200117
200119
200121
200123

Rozpouštědla
Kyseliny
Zásady
Fotochemikálie
Pesticidy
Zářivky a jiný odpad obsahující rtuť
Vyřazená zařízení obsahující
chlorfluoruhlovodíky
Olej a tuk (vyjma jedlého oleje a tuku)
Barvy, tiskařské barvy, lepidla a pryskyřice
obsahující nebezpečné látky
Detergenty obsahující nebezpečné látky
Nepoužitelná cytostatika
Baterie a akumulátory – olověné
akumulátory, nikl-kadmiové akumulátory
nebo baterie obsahující rtuť a netříděné
baterie a akumulátory obsahující tyto baterie
Vyřazené elektrické a elektronické zařízení
obsahující nebezpečné látky neuvedené pod
čísly 200121 a 200123
Dřevo obsahující nebezpečné látky

200126
200127
200129
200131
200133

200135
200137

