M ěst o
N a pa j e dl a

Obecně závazná vyhláška
č. 1/2006
kterou se stanovuje systém shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů
vznikajících na území města Napajedla,
včetně systému nakládání se stavebním odpadem

Schváleno ZM: 27. 2. 2006 usnesením č. 16/2/2006
Účinnost: 24. 3. 2006
Vyvěšeno: 8. 3. 2006
Sňato: 24. 3. 2006

Obecně závazná vyhláška č. 1/2006,
kterou se stanovuje systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území města Napajedla, včetně
systému nakládání se stavebním odpadem

Zastupitelstvo města Napajedla se na svém zasedání dne 27. 2. 2006 usneslo vydat podle
ustanovení § 17 odst. 2 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších
zákonů (dále jen zákon o odpadech) a § 10 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o obcích) a v souladu s ustanovením
§ 12 a § 84 odst. 2, písm. i) zákona o obcích , tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen OZV).

Čl. 1
Předmět a působnost vyhlášky
1. Obecně závazná vyhláška stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území města Napajedla,
včetně systému nakládání se stavebním odpadem.
-

-

-

Stavební odpady – jsou všechny druhy odpadu vznikající při stavební činnosti, např.
beton, cihly, keramika, směsný demoliční odpad, vytěžená zemina atd.
Sběrný dvůr – je ohrazené místo vybavené pro odkládání a krátkodobé
shromažďování objemného, zbytkového, biologicky rozložitelného a nebezpečného
odpadu. Sběrný dvůr je fyzickým osobám přístupný v určené provozní době
a za podmínek stanovených v provozním řádu.
Sběrné nádoby – jsou nádoby nebo kontejnery určené k odložení složek komunálního
odpadu do doby jeho svozu. Jedná se o typizované nádoby (popelnice a kontejnery)
o obsahu 110 l, 120 l, 240 l, 1100 l, které splňují technické parametry podle zvláštních
předpisů. Sběrnou nádobou je rovněž velkoobjemový kontejner sloužící k odkládání
objemného odpadu, stavebního odpadu a bioodpadu.
Oprávněná osoba – je každá osoba, která je oprávněna k nakládání s odpady podle
zákona o odpadech nebo podle jiných zvláštních právních předpisů.

Čl. 2
Systém třídění odpadu
Odpad se na území města Napajedla třídí na tyto složky a odkládá na místa určená
podle následujícího systému:
a) papír, karton, lepenka – kontejnery a sběrné nádoby o obsahu 1100 l a 240 l rozmístěné
na území města a označené druhem odpadu, dále ve Výkupně druhotných surovin Petr
Sukup v ulici Pod zahrádkami, celoročně v 1. základní škole Komenského 268 Napajedla
a 3x ročně ve 2. základní škole Komenského 298, Napajedla

b) plasty – kontejnery a sběrné nádoby o obsahu 1100 l a 240 l rozmístěné na území města
a označené druhem odpadu
c) sklo – kontejnery a sběrné nádoby o obsahu 1100 l a 240 l rozmístěné na území města
a označené druhem odpadu
d) bioodpad – velkoobjemové kontejnery mobilně rozmísťované na území města označené
druhem odpadu a kompostéry v rodinných domech. Do takto přistavených kontejnerů není
možno ukládat ořezané větve stromů a keřů. Sběr větví probíhá mobilně na základě
požadavku občanů.
e) nebezpečené odpady – nebezpečné odpady jsou ukládány do sběrného dvora do nádob
k tomu určených. V určených termínech (2x ročně) je městem organizován mobilní sběr
v lokalitách nedostupných sběrnému dvoru. O místu přistavení nádob a době sběru
nebezpečných odpadů budou občané včas informováni prostřednictvím místního tisku
a kabelové televize.
f) objemný odpad – je ukládán do určených velkoobjemových kontejnerů umístěných
ve sběrném dvoře. Městem je organizován mobilní sběr objemného odpadu v lokalitách,
které nejsou dostupné sběrnému dvoru v termínech předem stanovených a oznámených
prostřednictvím místního tisku a kabelové televize
g) zbytkový odpad – ukládán do sběrných nádob a kontejnerů umístěných u rodinných
domů a bytových domů. Dále je možno ukládat zbytkový odpad do nádob k tomu
určených a umístěných ve sběrném dvoře.
h) železný odpad – je ukládán ve sběrnách společností METALŠROT Tlumačov a.s. –
sběrna Chmelnice, Fe MARKET recycling, s.r.o. Ostrata – sběrna v ulici 2.května (bývalý
areál Slavia), Petr Sukup, výkup druhotných surovin v ulici Pod zahrádkami
i) neupotřebená léčiva – neupotřebená léčiva se odkládají do zvláštních nádob umístěných
v Lékárně v ulici Sadová a v Lékárně na Masarykově náměstí
j) autovraky – sběr autovraků město organizuje 2x ročně ve spolupráci s oprávněnou
osobou, kterou je společnost METALŠROT Tlumačov a.s. O místě a termínu sběru
autovraků jsou občané včas informováni prostřednictvím kabelové televize a místního
tisku.
k) stavební odpad – odpad ze stavební činnosti je ukládán do velkoobjemových kontejnerů,
jejichž vývoz si osoba, které při své činnosti odpad vznikl, zajistí u osoby oprávněné
a uloží je na řízenou skládku nebo předá osobě oprávněné k dalšímu využití.

Čl. 3
Povinnosti fyzických osob
Fyzické osoby jsou povinny:
-

předcházet vzniku komunálního odpadu a omezovat jeho množství
komunální odpad odděleně shromažďovat, třídit a předávat k využití a odstraňování
dle systému zavedeného městem
při sběru nebezpečných složek komunálního odpadu si počínat tak, aby nedošlo
k ohrožení života a zdraví lidí a zvířat nebo k poškození životního prostředí
ukládat do sběrných nádob pouze vytříděné složky komunálního odpadu
domovní odpad nelze odkládat do veřejných odpadkových košů
provádět finanční úhradu za svoz odpadu v termínu stanoveném městem Napajedla
a ve výši schválené zastupitelstvem města pro daný rok

Obecně se zakazuje:
-

-

odkládání žhavého popele, stavební sutě, kamení, cihel, odpadů, které mohou způsobit
poškození svozového vozidla nebo úraz posádky, tekutin, uhynulých zvířat nebo jejich
částí, odpadu z vegetace do sběrných nádob
odkládání nebezpečných složek komunálního odpadu do sběrných nádob určených
na zbytkový odpad
odkládání komunálního odpadu mimo sběrné nádoby a místa určená touto OZV
k odkládání odpadu
ukládat do velkoobjemových kontejnerů, které jsou určeny pro odpad ze zeleně jiný odpad
a větve z ořezu zeleně

Čl.4
Sběrné nádoby
1. Sběrné nádoby o obsahu 110 l, 120 l a 240 l (popelnice) umístěné u rodinných a bytových
domů jsou majetkem vlastníka domu nebo jeho uživatele.
2. Sběrné nádoby o obsahu 1100 l jsou majetkem Technických služeb Otrokovice s.r.o.
3. Velkoobjemové kontejnery jsou majetkem města Napajedla.

Čl. 5
Umístění sběrných nádob
Sběrné nádoby jsou umísťovány v den svozu na plochách v majetku města tak,
aby nezpůsobily hygienické nebo estetické závady, překážku na chodnících a komunikacích,
byly dobře přístupné svozové technice a to ve vzdálenosti max. 7 m od místa dojezdu
svozového vozidla.
Velkoobjemové kontejnery pro odpad ze zeleně a zvlášť ořezané větve se umísťují
na pozemcích města dle požadavků občanů.
Sběrný dvůr (do konce roku 2006 v lokalitě Malina II., od roku 2007 v ulici Lány –
hospodářská škola) je viditelně označen včetně vyznačení provozní doby.

Čl. 6
Odvoz komunálního odpadu
1. Odvoz komunálního odpadu uloženého ve sběrných nádobách zajišťuje město Napajedla
prostřednictvím oprávněné osoby na základě smluvního vztahu.
2. Odvoz velkoobjemových kontejnerů ze sběrného dvora zajišťují Služby města Napajedla,
příspěvková organizace.
3. Náklady na mimořádný svoz odpadu si hradí jeho objednavatel.
4. Odvoz vytříděných složek odpadu ze sběrných nádob zajišťují Technické služby
Otrokovice s.r.o. na základě smluvního vztahu s městem.

5. V případě krizové situace, město stanoví pro nakládání s odpady nebo jeho složkami
zvláštní podmínky.
6. Zjistí-li oprávněná osoba při svozu odpadu skutečnost, že sběrná nádoba obsahuje
nepovolené druhy odpadů, odmítne tuto nádobu vyprázdnit a skutečnost neprodleně
oznámí vlastníkovi sběrné nádoby. Ten je povinen zajistit zneškodnění odpadu uloženého
ve sběrné nádobě na vlastní náklad.

Čl. 7
Úhrada za odstraňování komunálních odpadů
1. Fyzická osoba provede úhradu za svoz komunálního odpadu vždy do konce měsíce února
kalendářního roku.
2. Výši úhrady pro kalendářní rok schvaluje Zastupitelstvo města Napajedla.
S aktualizovanou úhradou za svoz odpadu seznámí občany města do konce ledna
kalendářního roku vyvěšením na úřední desce a zveřejněním v místním tisku a kabelové
televizi.
3. Úhrada se provádí na Městském úřadě Napajedla.

Čl.8
Nakládání se stavebním odpadem
1. Nakládání se stavebním odpadem vzniklým při stavební činnosti fyzických osob zajišťuje
stavebník prostřednictvím oprávněné osoby. Ukládání se provádí do velkoobjemových
kontejnerů a odstranění se provádí na náklady objednavatele (fyzické osoby). Tímto
se nevylučuje možnost zajištění odstranění stavebního odpadu odvozem vlastními
prostředky na řízenou skládku. Stavebník je povinen předložit ke kolaudaci stavby doklad,
jak naložil se stavebním odpadem.

Čl. 9
Sankce
Za porušení této obecně závazné vyhlášky lze uložit pokutu v souladu s právními
předpisy.1)

Čl. 10
Kontrolní orgán
Kontrolou dodržování této obecně závazné vyhlášky města jsou pověřeni pracovníci
oddělení životního prostředí Městského úřadu Napajedla a strážníci Městské policie
Napajedla.

Čl. 11
Zrušovací ustanovení
Účinností této obecně závazné vyhlášky se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 5/1998 ze dne
25. 6. 1998 a její doplněk č. 5/2002 ze dne 22. 4. 2002.

Čl. 12
Účinnost
Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po vyhlášení.

MVDr. Antonín Černocký, v. r.
starosta města

1)

Ing. Irena Brabcová, v. r.
místostarostka města

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

Datum vyvěšení na úřední desku: 8. 3. 2006
Datum sejmutí z úřední desky:

