Obecně závazná vyhláška
č. 3/2010,
kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na
správním území města Český Brod a systém nakládání se
stavebním odpadem (vyhláška o odpadech)

Zastupitelstvo města Český Brod schválilo na svém zasedání konaném dne 21.07.2010 v
souladu s § 84 odst. 2, písm. h, zákona č. 128/2000 Sb., o obcích a § 17 odst. 2 zákona č.
185/2001 o odpadech a změně některých dalších zákonů dále jen “zákon o odpadech” tuto
obecně závaznou vyhlášku, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na správním území
města Český Brod a systém nakládání se stavebním odpadem (vyhláška o odpadech).

ČÁST PRVNÍ
OBECNÁ USTANOVENÍ

Článek 1
Předmět a působnost vyhlášky
Vyhláška stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů vznikajících na správním území města Český Brod tj. v Českém Brodě,
Liblicích, Štolmíři a Zahradách, (dále jen “systém”) a systém nakládání se stavebním
odpadem na správním území města Český Brod (dále jen “město”).
Tato vyhláška se vztahuje na všechny fyzické osoby žijící a zdržující se na správním území
města, při jejichž činnosti vznikají odpady1), na které se nevztahují povinnosti původce
odpadu.

Článek 2
Základní pojmy
Pro účely této vyhlášky:
a) původce odpadů1) je právnická osoba, při jejíž činnosti vznikají odpady nebo fyzická
osoba oprávněná k podnikání, při jejíž podnikatelské činnosti vznikají odpady. Pro
komunální odpady vznikající na území obce, které mají původ v činnosti fyzických
osob, na něž se nevztahují povinnosti původce, se za původce odpadů považuje
obec. Obec se stává původcem komunálních odpadů v okamžiku, kdy fyzická osoba
odpady odloží na místě k tomu určeném; obec se současně stane vlastníkem těchto
odpadů,
b) oprávněná osoba je každá osoba, která je oprávněna k nakládání s odpady2),

c) komunální odpad3) je veškerý odpad vznikající na území města při činnosti
fyzických osob a který je uveden jako komunální odpad v prováděcím právním
předpisu3), s výjimkou odpadů vznikajících u právnických osob nebo fyzických osob
oprávněných k podnikání,
d) objekt je bytový a rodinný dům nebo stavba, ve které je alespoň jeden byt, nebo
stavba pro individuální rekreaci,
e) vlastník objektu je fyzická nebo právnická osoba, která vlastní4) objekt,
f) směsný odpad je složka komunálního odpadu, která zůstává po vytřídění složek
odpadu, které jsou uvedeny v článku 3 vyhlášky o odpadech,
g) objemný odpad je složka komunálního odpadu, která pro velké rozměry nemůže být
odkládána do sběrných nádob na směsný odpad,
h) nebezpečný odpad5) je odpad vykazující jednu nebo více nebezpečných vlastností
uvedených v příloze č. 2 zákona o odpadech,
i) odpad z údržby zeleně je odpad biologického původu z údržby sadů, parků a
lesoparků, ze hřbitovů, sídlištní a uliční zeleně, travnatých hřišť ve vlastnictví nebo ve
správě města,
j) biologicky rozložitelný odpad ze zahrad (listí, tráva, větve) je jakýkoli odpad
z údržby zahrad ve vlastnictví fyzických osob, který je aerobně nebo anaerobně
rozložitelný,
k) sběrná nádoba je typizovaná nádoba určená k odložení složek odpadu (tzv.
popelnice, kontejner nebo velkoobjemový kontejner), která je ve vlastnictví fyzické či
právnické osoby nebo speciální plastový pytel opatřený logem Technických služeb
Český Brod. Ve sběrné nádobě jsou složky odpadu přechodně shromážděny do doby
svozu. Specifikace sběrných nádob je uvedena v příloze č.1 této vyhlášky,
l) dostatečný objem sběrné nádoby na směsný odpad je takový vnitřní objem sběrné
nádoby nebo součet vnitřních objemů sběrných nádob, který při dané frekvenci svozu
odpadu a při daném počtu osob užívajících objekt umožňuje uložit veškerý směsný
odpad vznikající při provozu domácností. Doporučený objem podle druhu objektu je
uveden v příloze č.2 této vyhlášky,
m) místo určené k odložení odpadu je stanoviště sběrných nádob, kde jsou sběrné
nádoby trvale nebo přechodně umístěny za účelem shromažďování komunálního
odpadu a vytříděných složek z komunálního odpadu a stanoviště sběrných nádob, ze
kterého je prováděn svoz nebo odvoz směsného komunálního odpadu,
n) shromažďovací místo nebezpečných odpadů je místo zajištěné městem pro
odkládání nebezpečného odpadu,
o) sběrný dvůr města je zařízení, ve kterém mohou fyzické osoby odkládat vytříděné
složky komunálního odpadu a stavební odpad pod dozorem obsluhy; sběrný dvůr
slouží také jako shromažďovací místo nebezpečných odpadů a místo zpětného
odběru,
p) stavební odpad je odpad vzniklý při stavební činnosti fyzických osob, právnických
osob a fyzických osob oprávněných k podnikání,
q) autovrak je silniční vozidlo, které je trvale technicky nezpůsobilé k provozu a není
opatřeno registrační značkou nebo je zjevně trvale technicky nezpůsobilé k provozu,
r) zpětný odběr a místa zpětného odběru je sběr odebírání použitých zařízení a
výrobků pocházejících z domácností od spotřebitelů bez nároku na úplatu na místě k
tomu výrobcem určeném nebo na místě označeném „místo zpětného odběru“,
s) odpad podobný komunálnímu odpadu je odpad z činnosti právnických osob a
fyzických osob oprávněných k podnikání a svým složený podobný komunálnímu
odpadu,

ČÁST DRUHÁ
KOMUNÁLNÍ ODPAD

Článek 3
Třídění odpadu
(1) Komunální odpad (dále jen “odpad”) se třídí na následující složky:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

papír a lepenka,
sklo - barevné, bílé,
plasty,
nápojové kartony,
objemný odpad,
nebezpečný odpad,
biologicky rozložitelný odpad ze zahrad,
kovy,
zbytkový směsný komunální odpad

Článek 4
Místa určená pro odkládání odpadu
(1) Místa určená pro odkládání odpadu6) jsou:
a) sběrné nádoby pro jednotlivé složky odpadu, umístěné v souladu se zvláštními
předpisy7),
b) sběrný dvůr a jiná místa, pokud jsou provozovány oprávněnými osobami v souladu se
zvláštními předpisy6) (např. sběrny druhotných surovin) pokud slouží ke sběru a
výkupu určitých složek odpadu ,
c) kompostéry a speciální sběrné nádoby na biologicky rozložitelný odpad, umístěné
v souladu se zvláštními předpisy6), pokud je tento typ sběru prostřednictvím města
organizován nebo ve sběrném dvoře.
(2) Místa určená a zajištěná pro odkládání nebezpečného odpadu6) a zpětný odběr výrobků
jsou:
a) sběrný dvůr, místa zpětného odběru a jiná místa, pokud jsou provozována
oprávněnými osobami v souladu se zvláštními předpisy6) (např. autovrakoviště,
prodejny, čerpací stanice pohonných hmot),
b) lékárny, v nichž je zajištěn sběr léků a rtuťových teploměrů8).
(3) Sběrné nádoby dle odstavce 1 písm. a) mohou využívat fyzické osoby a dále, pro
odkládání jimi produkovaného odpadu, pouze původci odpadů1), kteří uzavřeli písemnou
smlouvu s městem nebo jím pověřenou oprávněnou osobou.
(4) Odpadkové koše umístěné na veřejných prostranstvích slouží k odkládání odpadů
vyprodukovaných při konzumaci nápojů a potravin na těchto prostranstvích a psích
exkrementů z těchto prostranství. Nelze je používat k odkládání odpadů vyprodukovaných
v domácnostech a z činnosti fyzických a právnických osob oprávněných k podnikání.

Článek 5
Povinnosti fyzických osob
Fyzické osoby jsou povinny:
a) vytříděný papír a lepenku, sklo, plasty a nápojové kartony odkládat do označených
sběrných nádob,
b) vytříděný biologicky rozložitelný odpad ze zahrad kompostovat pro vlastní potřebu na
vlastním pozemku
c) objemný odpad odkládat ve sběrném dvoře do označených velkoobjemových
kontejnerů,
d) zbytkový směsný odpad odkládat do sběrných nádob, Specifikace sběrných nádob je
uvedena v příloze č.1 této vyhlášky,
e) ukládat do sběrných nádob pouze složky odpadu odpovídající označení sběrné
nádoby; užívání sběrných nádob pro jiné složky odpadu a k jinému účelu není
dovoleno,
f) naplňovat sběrné nádoby tak, aby je bylo možné řádně uzavřít a aby při manipulaci s
nimi z nich odpad nevypadával,
g) zajistit si samy dostatečný objem sběrných nádob na směsný odpad, doporučený
objem podle druhu objektu na obyvatele je uveden v příloze č.2 této vyhlášky,

Obecně se zakazuje:
a) ukládat do sběrných nádob na směsný odpad látky tekuté, stavební odpad, zeminu,
odpad ze zeleně, nebezpečný odpad,
b) zhutňovat odpad ve sběrných nádobách,

ČÁST TŘETÍ
STAVEBNÍ ODPAD

Článek 6
Nakládání se stavebním odpadem
(1)

Stavební odpad vzniklý na území města při stavební činnosti fyzických osob, fyzických
a právnických osob oprávněných k podnikání zapojených do systému nakládání s
odpady musí být ukládán do velkoobjemových kontejnerů oprávněné osoby, které
budou odvezeny na náklady fyzické osoby (občana), právnické nebo fyzické osoby
oprávněné k podnikání k dalšímu využití, recyklaci. Tímto se nevylučuje možnost
zajistit odvoz tohoto odpadu a uložení na řízené skládce či recyklaci vlastními
prostředky, popř. jiným způsobem.

(2)

Fyzické osoby mohou předat drobný stavební odpad v maximálním množství 0,5 m3 /
měsíc ve sběrném dvoře. Toto množství nelze kumulovat. Množství přesahující
stanovené množství jsou povinny likvidovat dle odstavce (1).

ČÁST ČTVRTÁ
ZPĚTNÝ ODBĚR

Článek 7
Zpětný odběr a místa zpětného odběru
Místem zpětného odběru je sběrný dvůr a další místa. Seznam je uveden v doplňující
informaci k OZV.
Povinnost spojené se zpětným odběrem jsou upraveny v zákoně o odpadech.9) 10), 11)

ČÁST PÁTÁ
USTANOVENÍ PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ

Článek 8
Místní poplatek
Výši poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálních odpadů stanovuje město samostatnou obecně závaznou
vyhláškou, ve které jsou upraveny podrobnosti jeho vybírání, zejména stanovení konkrétní
sazby poplatku, ohlašovací povinnost ke vzniku poplatkové povinnosti, splatnost.

Článek 9
Zrušovací ustanovení
Touto obecně závaznou vyhláškou se zrušuje Obecně závazná vyhláška č. 3/2009 o
stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů na správním území města Českého Brodu včetně systému nakládání
se stavebním odpadem.

Článek 10
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 07.08.2010.

Otisk úředního razítka

Jaromír Fischer - starosta města v.r.

Bc. Jakub Nekolný - místostarosta města v.r.

Vyvěšeno na úřední desce dne: 22.07.2010
Sejmuto z úřední desky dne:

1) § 4 písm. p) zák. č. 185/2001 Sb. o odpadech, ve znění pozdějších předpisů
2) § 4 písm. r) zák. č. 185/2001 Sb. o odpadech, ve znění pozdějších předpisů a např. zákon č. 455/1991 Sb., o
živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 513/1991 Sb., obchodní
zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 254/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 86/02 Sb.,
ve znění pozdějších předpisů.
3) § 4 písm. b) zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších
předpisů
4) § 123 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
5) § 4 písm. a) zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších
předpisů
6) § 17 odst. 3, §14 odst. 1, zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění
pozdějších předpisů
7) § 2, § 12 a § 25 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
8) § 89 zákona č. 378/2007Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve
znění pozdějších předpisů
9) § 38 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů
10) § 31a 31 d zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších
předpisů
11) § 37g zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších
předpisů a § 2 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

Přílohy OZV:
Příloha č.1 - Specifikace sběrných nádob
Příloha č. 2 - Dostatečný objem sběrné nádoby
Příloha č. 3 - Harmonogram svozu odpadů
Příloha č. 4 - Místa určená pro odkládání odpadu

