Město Zbýšov
Zastupitelstvo města Zbýšova
Obecně závazná vyhláška města č. 2/2021,
o stanovení obecního systému odpadového hospodářství
Zastupitelstvo města Zbýšova se na svém zasedání dne 22. 11. 2021 usnesením č. 10-1/8/2021/ZM
usneslo vydat na základě § 59 odst. 4 zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech (dále jen „zákon
o odpadech“), a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen
„vyhláška“):
Čl. 1
Úvodní ustanovení
1)

Tato vyhláška stanovuje obecní systém odpadového hospodářství na území města Zbýšova.

2) Každý je povinen odpad nebo movitou věc, které předává do obecního systému, odkládat na místa
určená obcí v souladu s povinnostmi stanovenými pro daný druh, kategorii nebo materiál odpadu nebo
movitých věcí zákonem o odpadech a touto vyhláškou.
3) V okamžiku, kdy osoba zapojená do obecního systému odloží movitou věc nebo odpad,
s výjimkou výrobků s ukončenou životností, na místě obcí k tomuto účelu určeném, stává se obec
vlastníkem této movité věci nebo odpadu.
4) Stanoviště sběrných nádob je místo, kde jsou sběrné nádoby trvale nebo přechodně umístěny za
účelem dalšího nakládání se směsným komunálním odpadem. Stanoviště sběrných nádob jsou
individuální nebo společná pro více uživatelů.
Čl. 2
Oddělené soustřeďování komunálního odpadu
1) Osoby předávající komunální odpad na místa určená obcí jsou povinny odděleně soustřeďovat
následující složky:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)

Biologické odpady,
Papír,
Plasty včetně PET lahví a nápojových kartonů,
Sklo,
Kovy,
Nebezpečné odpady,
Objemný odpad,
Jedlé oleje a tuky,
Textil
Polystyren
Použitý výplňový materiál zajišťující ochranu proti mechanickému poškození zboží
zabaleného v krabicích (např. PE fólie plněná vzduchem)
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l) Směsný komunální odpad
2) Směsným komunálním odpadem se rozumí zbylý komunální odpad po stanoveném vytřídění
podle odstavce 1 písm. a), b), c), d), e), f), g), h), i), j), k), l).
3) Objemný odpad je takový odpad, který vzhledem ke svým rozměrům nemůže být umístěn do
sběrných nádob (např. koberce, matrace, nábytek,…).
Čl. 3
Soustřeďování papíru, plastů, skla, kovů, biologického odpadu, jedlých olejů a tuků, textilu,
polystyrenu a výplňového materiálu (PE folie)
1) Papír, plasty, sklo, kovy, biologické odpady, jedlé oleje a tuky, textil se soustřeďují do zvláštních
sběrných nádob, kterými jsou sběrné nádoby, igelitové pytle a kontejnery.
2) Zvláštní sběrné nádoby jsou umístěny na městem určených stanovištích (viz příloha č. 1 OZV)
3) Zvláštní sběrné nádoby jsou barevně odlišeny a označeny příslušnými nápisy:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Biologické odpady, barva hnědá,
Papír, barva modrá, pytle barva modrá
Plasty, PET lahve, sběrná nádoba barva žlutá, pytle barva žlutá
Sklo, barva zelená,
Kovy, velkoobjemový kontejner s nápisem KOVY, žluté pytle, sběrné nádoby barva žlutá
Jedlé oleje a tuky, barvy zelené s nápisem OLEJE
Textil, kontejner s nápisem TEXTIL

4) Do zvláštních sběrných nádob je zakázáno ukládat jiné složky komunálních odpadů, než pro které
jsou určeny.
5) Zvláštní sběrné nádoby je povinnost plnit tak, aby je bylo možno uzavřít a odpad z nich při
manipulaci nevypadával. Pokud to umožňuje povaha odpadu, je nutno objem odpadu před jeho
odložením do sběrné nádoby minimalizovat.
6) Papír, plasty, sklo, kovy, jedlé oleje, tuky, polystyren a použitý výplňový materiál (PE fólie plněná
vzduchem) lze také odevzdávat ve sběrném dvoře, který je umístěn na ul. Majrov, areál bývalého
Svazarmu č. p. 117.
Čl. 4
Svoz nebezpečných složek komunálního odpadu
1) Nebezpečný odpad lze odevzdávat ve sběrném dvoře, který je umístěn na ul. Majrov 117.
2) Soustřeďování nebezpečných složek komunálního odpadu podléhá požadavkům stanoveným v čl.
3 odst. 4 a 5.
Čl. 5
Svoz objemného odpadu
1) Objemný odpad lze odevzdávat ve sběrném dvoře, který je umístěn na ul. Majrově 117.
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2) Soustřeďování objemného odpadu podléhá požadavkům stanoveným v čl. 3 odst. 4 a 5.
Čl. 6
Soustřeďování směsného komunálního odpadu
1)

Směsný komunální odpad se odkládá do sběrných nádob. Pro účely této vyhlášky se sběrnými
nádobami rozumějí:
a) popelnice
b) velkoobjemové kontejnery umístěné na sběrném dvoře
c) odpadkové koše, které jsou umístěny na veřejných prostranstvích v obci, sloužící
pro odkládání drobného směsného komunálního odpadu.

2)

Soustřeďování směsného
v čl. 3 odst. 4 a 5.

komunálního

odpadu

podléhá

požadavkům

stanoveným

Čl. 7
Nakládání s výrobky s ukončenou životností v rámci služby pro výrobce
(zpětný odběr)
1)

Obec v rámci služby pro výrobce nakládá s těmito výrobky s ukončenou životností:
a) elektrospotřebiče
b) drobné elektrozařízení
c) baterie a akumulátory, světelné zdroje
d) pneumatiky

2)

Výrobky s ukončenou životností uvedené v odst. 1 lze předávat na místech, uvedených v příloze
č. 3 OZV.
Čl. 8
Nakládání se stavebním a demoličním odpadem

1)

Stavebním odpadem a demoličním odpadem se rozumí odpad vznikající při stavebních
a demoličních činnostech nepodnikajících fyzických osob. Stavební a demoliční odpad není
odpadem komunálním.

2)

Stavební a demoliční odpad lze předávat na sběrném dvoře na Majrově.

3)

Fyzické osoby mohou předávat stavební a demoliční odpad na určených místech při jednotlivých
předáních o maximální hmotnosti 750 kg. Celková maximální hmotnost obcí přebíraného
stavebního a demoličního odpadu činí od jednotlivých fyzických osob 1500 kg/osobu/rok.
Čl. 9
Závěrečná ustanovení

1) Nabytím účinnosti této vyhlášky se zrušuje obecně závazná vyhláška města Zbýšova
č. 12/2008., o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a
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odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města Zbýšova, ze
dne 24.11.2018.
2) Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2022.

MUDr. František Ševčík v. r.
místostarosta

Vratislav Široký v. r.
starosta

Vyvěšeno na úřední desce městského úřadu dne: 23.11.2021
Sejmuto z úřední desky městského úřadu dne: 31.12.2022
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Příloha č. 1 OZV č. 2/2021

Stanoviště zvláštních sběrných nádob na tříděný odpad, určená obcí:

1) Čtvrt' Anenská
2) Čtvrt' Sička
3) Na Láně – pod ČS PHM
4) Masarykova ulice (v zatáčce u Žaludových)
5) Masarykova ulice (parkoviště u požární zbrojnice)
6) J. A. Komenského – za OD Hruška
7) Havířská – park Poustka
8) Sportovní – za autobusovou čekárnou
9) Sportovní – před BD č. p. 530
10) J. A. Komenského – u školní jídelny
11) Majrov – sjezd ke koupališti
12) Majrov – křižovatka ke sběrnému dvoru
13) Sportovní – odbočka k zadnímu vjezdu do areálu stadionu

5

Příloha č. 2 OZV Č. 2/2021
Specifikace složek komunálního odpadu,
jejichž sběr a svoz je obcí zajišťován
Kód

Název odpadu

Kategorie

15 Odpadní obaly
15 01 01 Papírové a lepenkové obaly
15 01 02 Plastové obaly (PET)
15 01 05 Kompozitní obaly - nápojové kartony
15 01 06 Směsné obaly
15 01 07 Skleněné obaly
15 01 09 Textilní obaly
15 01 10* Obaly obsahující zbytky nebezp. látek nebo obaly těmito látkami znečištěné
15 02 02* Absorpční činidla, filtrační materiály (včetně olejových filtrů jinak blíže
neurčených), čistící tkaniny a ochranné oděvy znečištěné nebezpečnými
látkami
16 01 Odpady z demontáže a údržby vozidel
16 01 03 Pneumatiky
16 01 07* Olejové filtry
16 06 01* Olověné akumulátory

O
O
O
O
O
O
N

N

O
N
N

17 Stavební demoliční odpady
17 01 07 Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků
neuvedené pod číslem 17 01 06
17 01 02 Cihly
17 02 01 Dřevo (okna,dveře,zárubně a trámy)
17 02 02 Sklo (okna, dveře, světlíky, skleníky)
17 02 03 Plasty (okna, sanitární zař., bytová jádra)
17 03 02 Asfalt. směsi neuvedené pod číslem 17 03 01 (lepenky, pásy, asfaltobeton)
17 04 05 Železo a ocel
17 04 11 Kabely neuvedené neuvedené pod číslem 17 04 10
17 06 04 Izolační materiály neuvedené pod čísly 17 06 01 a 17 06 03 (minerální a
skelná vata, polystyren)
17 08 02 Stavební materiály na bázi sádry neuvedené pod číslem 17 08 01
(sádrokarton)
20 Komunální odpady
20 01 01 Papír a lepenka
20 01 02 Sklo
20 01 10 Oděvy
20 01 11 Textilní materiály a) k recyklaci
20 01 11*
b) znečištěné škodlivinami
20 01 13* Rozpouštědla
20 01 14* Kyseliny
20 01 15* Zásady
20 01 17* Fotochemikálie
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O
O
O
O
O
O
O
O
O
O

O
O
O
O
N
N
N
N
N

20 01 19* Pesticidy
20 01 21* Zářivky a jiný odpad obsahující rtuť
20 01 23* Vyřazená zařízení obsahující chlorofluorouhlovodíky (lednice, mrazáky)
(pouze v případě nekompletnosti zařízení)

N
N
N

Olej a tuk neuvedený pod číslem 20 01 25 (motor. a převodové oleje)
Barvy, tiskařské barvy, lepidla a pryskyřice obsahující nebezpečné látky
Barvy, tiskařské barvy, lepidla a pryskyřice neuvedené pod číslem 20 01 27
Jiná nepoužitelná léčiva neuvedená pod číslem 20 01 31
Baterie a akumulátory zařazené pod čísly 16 06 01, 16 06 02 nebo pod číslem
16 06 03 a netříděné baterie a akumulátory obsahující tyto baterie
(nejedná se o přenosné baterie, jedná se pouze o autobaterie)
20 01 35* Vyřazené elektrické a elektronické zařízení obsahující nebezpečné látky
neuvedené pod čísly 20 01 21 a 20 01 23 (TV, radia, mikrovlnky)
(pouze v případě nekompletnosti zařízení)
20 01 38 Dřevo neuvedené pod číslem 20 01 37
20 01 39 Plasty
20 01 40 Kovy

N
N
O
N

20 01 26*
20 01 27*
20 01 28
20 01 32*
20 01 33*

20 02 Odpady ze zahrad a parků
20 02 01 Biologicky rozložitelný odpad

N
N
O
O
O

O

20 03 Ostatní komunální odpady
20 03 01
20 03 03
20 03 07

Směsný komunální odpad
Uliční smetky
Objemný odpad - recyklovaný
Objemný odpad - spalitelný a nespalitelný
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O
O
O
O

Příloha č. 3 OZV Č. 2/2021

Místa pro zpětný odběr výrobků s ukončenou životností

a) elektrospotřebiče
sběrný dvůr Majrov
a) drobné elektro zařízení
kontejnery spol. ASEKOL a ELEKTROWIN v rámci existujících sběrných hnízd
sběrný dvůr Majrov
c) baterie a akumulátory, světelné zdroje
sběrný dvůr Majrov
vestibul městského úřadu
Městské kulturní centrum Zbýšov

c) pneumatiky
sběrný dvůr Majrov
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Příloha č. 4 OZV č. 2/2021
Stanoviště kontejnerů na biologický odpad

Sběrný dvůr Majrov
Čtvrť Anenská
Čtvrť Sička
Areál městského hřbitova
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