Město Železný Brod
Obecně závazná vyhláška č. 4/2011
O stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města Železný Brod
Zastupitelstvo města Železný Brod se na svém zasedání dne 21.09.2011 usnesením č.
71/11zm usneslo vydat na základě § 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“) a
v souladu s § 10 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „zákon o obcích“), tuto obecně závaznou vyhlášku:
Článek 1
Úvodní ustanovení
1. Tato obecně závazná vyhláška (dále jen „vyhláška“) stanovuje systém shromažďování,
sběru, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území města
Železný Brod, včetně nakládání se stavebním odpadem.
2. Vyhláška je závazná pro fyzické osoby.
Článek 2
Shromažďování směsného komunálního odpadu
1. Komunální odpad je veškerý odpad vznikající na území obce při činnosti fyzických osob a
který je uveden jako komunální odpad v katalogu odpadů1, s výjimkou odpadů vznikajících
u právnických osob nebo fyzických osob oprávněných k podnikání.
2. Za směsný komunální odpad se pro účely této vyhlášky považuje odpad vzniklý po
vytřídění jednotlivých odděleně tříděných složek komunálního odpadu.
3. Směsný komunální odpad se shromažďuje do sběrných nádob tak, aby při manipulaci
s nimi z nich nevypadával.
4. Směsný komunální odpad ukládaný do sběrných nádob nesmí být hutněn (např.
sešlapováním), zaléván vodou nebo jinak mechanicky nebo chemicky měněna jeho struktura.

Vyhláška č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů
a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu
odpadů (Katalog odpadů)
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Článek 3
Sběrné nádoby na komunální odpad a jejich stanoviště
1. Sběrné nádoby na komunální odpad (dále jen „sběrné nádoby“) jsou nádoby, v nichž jsou
jednotlivé složky komunálního odpadu shromažďovány do doby jejich svozu. Pro účely
této vyhlášky sběrné nádoby jsou:
a) typizované sběrné nádoby (popelnice, kontejnery, pytle s logem svozové firmy) určené
ke shromažďování směsného komunálního odpadu,
b) zvláštní sběrné nádoby pro odděleně sbírané a tříděné druhy komunálního odpadu,
c) odpadkové koše, které jsou umístěny na území obce a slouží pro odkládání drobného
směsného komunálního odpadu,
d) pro fyzické osoby které nevyužívají sběrné nádoby ať z důvodu špatné dostupnosti nebo
malého množství směsných komunálních odpadů, jsou k dispozici pytle s označením.
Pytle jsou k dispozici u městské policie – náměstí 3. května 1, Železný Brod.
2. Stanoviště sběrných nádob je místo, kde jsou sběrné nádoby trvale nebo přechodně
umístěny za účelem svozu. Stanoviště sběrných nádob jsou individuální nebo
společná pro více uživatelů.
3. Sběrné nádoby se používají pouze k ukládání odpadu, pro který jsou určeny.
4. Sběrné nádoby se umísťují na stanovištích určených městem tak, aby byly dobře
přístupné pro odkládání, shromažďování a odvoz odpadů.
5. Mimo sběrné nádoby lze shromažďovat komunální odpad jen v mimořádných případech na
předem vyhlášených přechodných stanovištích určených pro daný druh odpadu. Informace
jsou zveřejňovány na internetových stránkách města, výlepových plochách, v místním tisku
a v místním rozhlase.
Článek 4
Sběrný dvůr
1. Sběrný dvůr je zařízení sloužící pro umístění veškerého komunálního odpadu (např.
směsný komunální odpad, objemný odpad, nebezpečný odpad, odděleně sbíraný vytříděný
odpad – papír, nápojové kartony, sklo, plasty, železné a neželezné kovy, odpad ze zahrad a
parků (včetně hřbitovního odpadu), odpad z tržišť, uliční smetky. Dále je možné zde
odložit stavební odpady a pneumatiky.
2. Sběrný dvůr se nachází v sousedství provozovny Technických služeb Železný Brod s.r.o.
v Příkré ulici, Železný Brod.
3. Fyzické osoby s trvalým pobytem ve městě Železný Brod a fyzické osoby vlastnící stavbu
určenou nebo sloužící k individuální rekreaci na území města Železný Brod jsou po
prokázání trvalého pobytu nebo vlastnictví rekreační stavby oprávněny k odložení
komunálních odpadů ve stanoveném množství zdarma, ostatní za úplatu. Stavební odpady a
pneumatiky mohou odložit za úplatu.
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Článek 5
Výkupny vytříděných složek komunálního odpadu a druhotných surovin
1. Ve výkupnách lze prodat nebo bezúplatně přenechat vytříděné složky komunálního odpadu
dle platných ceníků.
2. V Železném Brodě jsou v provozu dvě výkupny.
Výkupna firmy Josef Mach s.r.o., Příkrá ulice 894, Železný Brod
Výkupna firmy Roman Daníček, Průmyslová ulice (bývalá kotelna ŽBS)
Článek 6
Třídění komunálního odpadu
Komunální odpad se třídí na:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)

papír,
nápojové kartony,
sklo,
plasty PET,
plasty směsné bez PET,
kovové obaly,
objemný komunální odpad,
odpad ze zahrad a parků,
složky nebezpečného odpadu,
směsný komunální odpad.
Článek 7
Shromažďování tříděného komunálního odpadu

1. Tříděný odpad je shromažďován do zvláštních sběrných nádob.
2. Zvláštní sběrné nádoby jsou umístěny na předem obcí určených stanovištích. Tato
stanoviště jsou uvedena v příloze této vyhlášky
3. Zvláštní sběrné nádoby na odděleně sbírané a vytříděné složky komunálního odpadu jsou
barevně označeny, a to:
a)
b)
c)
d)
e)

pro papír – modrou barvou,
pro nápojové kartony – červenou barvou,
pro kovové obaly – šedou barvou
pro sklo – bílou nebo zelenou barvou
pro plasty – žlutou barvou, pro PET lahve se používají žoky barevně neurčené o
objemu cca 750 litrů označené vzorkem sbírané lahve.

4. Pro některé druhy tříděného komunálního odpadu (plasty, nápojové kartony, kovové
obaly)se také používají pytle, které mají barvu pro jednotlivé druhy stejnou jako nádoby.
Pytle jsou k dispozici pro fyzické osoby na Městské policii – náměstí 3. května 1, Železný
Brod a na odboru životního prostředí – náměstí 3. května 18, Železný Brod zdarma.

3

Článek 8
Sběr a svoz složek nebezpečného odpadu
1. Nebezpečný odpad je odpad uvedený v seznamu nebezpečných odpadů vedeném v
katalogu odpadů2 a jakýkoliv jiný odpad vykazující jednu nebo více nebezpečných
vlastností uvedených v příloze č. 2 k zákonu o odpadech.
2. Sběr složek nebezpečného odpadu je zajišťován ve sběrném dvoře trvale v rámci pracovní
doby obsluhy sběrného dvoru.
3. Sběr a svoz složek nebezpečného odpadu je zajišťován dvakrát ročně mobilním svozem na
předem vyhlášených přechodných stanovištích přímo do sběrných nádob.
Informace o sběru jsou zveřejněny na internetových stránkách města, výlepových plochách,
místním tisku a místním rozhlase.
Článek 9
Sběr objemného komunálního odpadu
1. Objemný komunální odpad je takový odpad, který vzhledem ke svým rozměrům nemůže
být umístěn do sběrných nádob (např. koberce, nábytek).
2. Sběr objemného komunálního odpadu je zajišťován ve sběrném dvoře trvale v rámci
pracovní doby obsluhy sběrného dvou.
Článek 10
Nakládání se stavebním odpadem
1. Stavební odpad je odpad ze staveb, stavebních rekonstrukcí objektů a demolic. Stavební
odpad není odpadem komunálním.
2. Stavební odpad lze použít, předat či zlikvidovat zákonem stanoveným způsobem.
3. Pro odložení stavebního odpadu je možné objednat obecní kontejner, který bude přistaven a
odvezen za úplatu. Objednávky přijímají Technické služby Železný Brod s.r.o., Příkrá ulice
140, Železný Brod.

Vyhláška č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů
a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu
odpadů (Katalog odpadů)
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Článek 11
Závěrečná ustanovení
1. Zrušuje se Obecně závazná vyhláška č. 7/2005 o nakládání s komunálním a stavebním
odpadem.
2. Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. listopadu 2011.

André J a k u b i č k a
starosta

Ing. Miloslav L o u m a
místostarosta

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