Město Planá
OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA
č. 5/2012,
kterou se stanovuje systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů vznikajících na území města Planá a systém nakládání se stavebním
odpadem
(vyhláška o odpadech)
Zastupitelstvo Města Planá se usneslo dne 12.12.2012 vydat podle ustanovení § 10 písm.d) a
§ 84 odst.2 písm. h) zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších
předpisů, a v souladu s ustanovením § 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“),
tuto obecně závaznou vyhlášku města Planá:
Část první

OBECNÁ USTANOVENÍ
ČLÁNEK 1
PŘEDMĚT, PŮSOBNOST A ZÁVAZNOST VYHLÁŠKY

(1) Vyhláška stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálních odpadů (dále jen „systém”) vznikajících na území města Planá
(dále jen „město”), určuje místa k odkládání odpadů. Dále upravuje nakládání se
stavebním odpadem.
(2) Vyhláška je závazná pro všechny fyzické osoby1) zdržující se na území města, při jejichž
činnosti vznikají odpady.
Je závazná i pro právnické osoby1)a fyzické osoby oprávněné k podnikání2), které
produkují odpad zařazený podle Katalogu odpadů3) jako odpad podobný komunálnímu,
pokud tyto uzavřely s městem písemnou smlouvu o účasti v systému.
Osoby výše uvedené se pro účely této vyhlášky považují za účastníky systému (dále jen
„účastníci").
ČLÁNEK 2
ZÁKLADNÍ POJMY

Pro účely této vyhlášky:
a) komunální odpad4) je veškerý odpad vznikající na území města při činnosti fyzických
osob, s výjimkou odpadů vznikajících u právnických osob nebo fyzických osob
oprávněných k podnikání,
b) odpad podobný komunálnímu je odpad podobného složení jako komunální odpad
vznikající při nevýrobní činnosti právnických osob nebo fyzických osob
oprávněných k podnikání
c) objekt je bytový dům, rodinný dům, stavba pro individuální rekreaci a stavba, ve
které je alespoň jeden byt,
d) směsný odpad je složka komunálního odpadu, která zůstává po vytřídění
využitelného, objemného a nebezpečného odpadu, a drobný odpad (odpadky)
odložený do odpadkových košů umístěných na veřejných prostranstvích,

e) využitelný odpad je odpad získaný odděleným sběrem a určený k dalšímu zpracování
(papír, lepenka, plasty, lahve, sklo bílé a barevné, nápojové kartony, kov, jedlý olej,
textil, obuv aj.),
f) objemný odpad je složka komunálního odpadu, která pro velké rozměry nemůže být
odkládána do sběrných nádob na zbytkový odpad (koberce, matrace, molitan,
nábytek, aj.),
g) nebezpečný odpad je odpad vykazující jednu nebo více nebezpečných vlastností
uvedených v příloze č. 2 zákona o odpadech (zbytky barev, rozpouštědel a jejich
obaly, zbytky spotřební chemie a fotochemie, léčiva, olejové filtry, odpadní oleje,
olověné akumulátory, kyseliny, louhy, textilní materiál znečištěný škodlivinami,
chladící a brzdové kapaliny, nekompletní elektrické a elektronické zařízení, aj.).
Nebezpečným odpadem nejsou výrobky, na které se vztahuje povinnost zpětného
odběru.
h) biologicky rozložitelný odpad jsou rostlinné zbytky,
i) stavební odpad je odpad vznikající při stavební činnosti u fyzických osob (zbytky
cihel, betonu, střešních tašek, keramických výrobků, okna, aj.),
j) sběrná nádoba je typizovaná nádoba určená k odložení složek odpadu (popelnice,
kontejner, pytel s potiskem Město Planá, odpadkový koš umístěný na veřejném
prostranství),
k) sběrný dvůr odpadů Města Planá (dále jen „sběrný dvůr“) je zařízení umístěné
v Kyjovské ulici č.p. 935, Planá, ve kterém mohou účastníci systému odkládat
objemný, využitelný, biologický a nebezpečný odpad pod dozorem obsluhy. Tento
sběrný dvůr slouží jako místo, kde je možné odevzdat výrobky, na které se vztahuje
povinnost zpětného odběru.
l) svozná trasa je trasa, která vede po pozemních komunikacích5) s dostatečně
zpevněným povrchem, dostatečnou únosností a průjezdním profilem pro dopravní
prostředek osoby oprávněné ke svozu odpadu,
m) vlastník je vlastník objektu, ve kterém vzniká odpad, případně jeho správce nebo
osoba, která má v objektu právo hospodaření včetně společenství vlastníků jednotek.
Část druhá

KOMUNÁLNÍ ODPAD
ČLÁNEK 3
TŘÍDĚNÍ A SBĚR KOMUNÁLNÍHO ODPADU, MÍSTA STANOVENÁ PRO
ODKLÁDÁNÍ ODPADU

(1) Komunální odpad musí být tříděn na složky:
a) využitelný odpad (papír a lepenka, bílé a barevné sklo, plasty nápojové
kartony, kovy, jedlé oleje, textil, obuv a.j. )
b) objemný odpad
c) nebezpečný odpad
d) směsný odpad
e) biologicky rozložitelný odpad.
(2) Využitelné složky komunálního odpadu musí být ukládány do sběrných nádob. Zvláštní
sběrné nádoby jsou umístěny na stanovištích v těchto ulicích:
náměstí Svobody ( u obchodního domu)
Tylova ( u základní školy)
Na Valech ( u základní školy)
Bezdružická ( u bytového domu)
Smetanova ( u mateřské školy)

Havlíčkova ( pěší zóna )
Zahradní ( u bytového domu č.p. 421)
Bohušova (u penzionu)
Fučíkova ( u prodejny)
Fučíkova ( před bytovým domem č.p. 725)
Fučíkova ( před bytovým domem č.p.461)
Fučíkova ( před bytovým domem č.p.469)
Nádražní ( u bytového domu č.p. 769)
Nádražní ( u bytového domu č.p. 544)
Jateční ( za objektem s hernou)
Bezejmenná ( u bytového domu č.p. 556)
těchto osadách města Planá:
Karlín ( naproti autobusové zastávce)
Křínov ( náves)
Kříženec ( náves)
Otín ( u bývalé školy)
Vysoké Sedliště (u kostela )
Týnec ( náves)
Zliv ( u kapličky)
Svahy (náves)
Pavlovice ( u kapličky)
Pavlovice – Josefova Huť (u rybníka )
sběrný dvůr odpadů ( Kyjovská 935, Planá)
Informace o změnách jejich umístění jsou zveřejňovány způsobem v místě obvyklým,
nejméně vyvěšením na úřední desce Městského úřadu Planá a zveřejněním v tisku.
Stanoviště stanovuje město podle optimální donáškové vzdálenosti a hustoty
zástavby.
Označení sběrných nádob je řešeno barevným rozlišením a nápisem:
zelený kontejner – barevné sklo
bílý kontejner – bílé sklo
modrý kontejner – papír a lepenka
žlutý kontejner – plast, PET lahve, nápojové kartony
černá nádoba s nápisem – použité jedlé oleje
kontejner s nápisem - textil, obuv
Kovy a papír je možné odevzdávat i v zařízeních pro sběr a výkup odpadů.
V případě vzniku povinnosti třídit i další využitelné složky odpadu budou sběrné
nádoby doplněny a občané budou o této skutečnosti informováni.
(3) Objemný a nebezpečný odpad musí být předán do sběrného dvora nebo na dopravní
prostředek oprávněné osoby při mobilním svozu.
Město informuje účastníky o umístění sběrného dvora, termínu provádění mobilního
svozu nebezpečných složek komunálního odpadu, objemného odpadu způsobem
v místě obvyklým, nejméně vyvěšením na úřední desce.
Suché články (monočlánky, tužkové a ploché baterie) je možné ukládat i do černých
kontejnerů, označených nápisem suché články, umístěných v budovách městského
úřadu, základních škol a prodejnách elektro. Vyřazená léčiva je možné odevzdávat
v lékárnách.

(4) Směsný odpad musí být ukládán do sběrných nádob vlastníků registrovaných v systému
a označených samolepkou, kterou vydá, po registraci k poplatku za odpad a jeho
úhradě, Město Planá.
Směsný odpad vlastníků z lokalit mimo svoznou trasu musí být ukládán do sběrných
nádob Města Planá, umístěných při svozné trase. Drobný směsný odpad, který vzniká
na veřejném prostranství, se musí ukládat do odpadkových košů umístěných na něm.
(5) Biologicky rozložitelný odpad musí být přednostně kompostován na vlastních
pozemcích., jinak musí být ukládán do sběrného dvora odpadů.
ČLÁNEK 4
SVOZ KOMUNÁLNÍHO ODPADU

(1) Svoz komunálního odpadu odloženého na místech k tomu určených zajišťuje
účastníkům město za úplatu. Výše a způsob úhrady poplatku za komunální odpad jsou
stanoveny v obecně závazné vyhlášce Města Planá6).
(2) Město zajišťuje účastníkům vyprazdňování nádob určených ke shromažďování
směsného odpadu v sedmidenních, čtrnáctidenních a měsíčních lhůtách. V chatových
oblastech je přípustný sezónní svoz zbytkového odpadu v období duben až říjen.
(3) Mimořádný odvoz odpadu ve lhůtách jiných než uvedených v předchozím odstavci
zajistí město účastníkům pouze na základě předchozí dohody.
ČLÁNEK 5
POVINNOSTI VLASTNÍKA

(1) Pro shromažďování směsného odpadu je vlastník povinen používat dostatečný počet
sběrných nádob tak, aby jejich objem zabezpečoval nezávadné shromažďování
odpadu v období mezi jejich vyprázdněním.
Dostatečný ( minimální požadovaný ) objem sběrných nádob je stanoven na 2 litry
(dm3) na osobu a den, v místech, kde není možné kompostovat biologicky
rozložitelný odpad, je stanoven na 4 litry (dm3 ) na osobu a den.
(2) Pro shromažďování směsného odpadu je vlastník povinen zajistit, aby:
a) barevné provedení nádob pro shromažďování zbytkového odpadu nebylo shodné s
barevným provedením nádob pro odkládání využitelného odpadu,
b) v den svozu směsného odpadu byly nádoby s ním dobře přístupné pro obsluhu
dopravního prostředku osoby oprávněné ke svozu odpadu a byly umístěné max. do 10
m od svozné trasy uvedené v čl.2 písm. l) této vyhlášky.
Nádoby může vlastník vystavit nejdéle jeden den přede dnem jejich vyprázdnění a
následný úklid je povinen provést ještě v den jejich vyprázdnění.
(3) Při odevzdávání odpadu do sběrného dvora odpadů je vlastník povinen prokázat se
kartičkou , kterou obdrží po úhradě poplatku za odpad.
ČLÁNEK 6
ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ

Nevyužitelný papír a dřevo a vyschlé rostlinné zbytky, nejsou-li tím porušeny obecně platné
právní předpisy1),7),8), je možné spalovat.

Část třetí

STAVEBNÍ ODPAD
ČLÁNEK 7
NAKLÁDÁNÍ SE STAVEBNÍM ODPADEM

(1) Stavební odpad je stavební a demoliční odpad. Stavební odpad není odpadem
komunálním.
(2) Stavební odpad lze použít, předat či odstranit zákonem stanoveným způsobem.
Část čtvrtá

USTANOVENÍ PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ
ČLÁNEK 8
KONTROLA

Kontrolním orgánem pro dodržování ustanovení této vyhlášky je Městská policie a pověření
pracovníci Městského úřadu v Plané.
ČLÁNEK 9
SANKCE

Porušení povinností stanovených touto vyhláškou se postihuje podle zvláštních předpisů9),10).
ČLÁNEK 10
ZRUŠOVACÍ USTANOVENÍ

Nabytím účinnosti této vyhlášky se zrušuje obecně závazná vyhláška Města Planá č. 7/2011
ze dne 7.12.2011, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území města Planá a systém
nakládání se stavebním odpadem (vyhláška o odpadech).
ČLÁNEK 11
ÚČINNOST

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1.1.2013.
Ing. Pavel Nutil
místostarosta

Mgr. Martina Němečková
starostka

_____________________________________
Zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
) Zákon č. 4451991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů
3)
Vyhláška MŽP č. 381/2001 Sb., Katalog odpadů, v platném znění
4)
Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů
5)
Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
6)
Obecně závazná vyhláška Města Planá č.6 ze dne 12.12.2012 o poplatku odpad
7)
Zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů
8)
Zákon č. 133/2000 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů
9)
Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů
10 )
Zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů
1)
2

