Obecně závazná vyhláška číslo 7/2012
o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území
města Uherský Brod
Zastupitelstvo města Uherský Brod se na svém zasedání dne 25.04.2012 usneslo vydat podle § 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) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:
Článek 1
Předmět a působnost
Tato obecně závazná vyhláška (dále jen „vyhláška“) stanovuje:
1) systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
vznikajících na území města Uherský Brod (dále jen „město“),
2) systém nakládání se stavebním odpadem na území města.
Článek 2
Základní pojmy
Pro účely této vyhlášky je:
a) komunální odpad - veškerý odpad vznikající na území města při činnosti fyzických osob a který je
uveden jako komunální odpad v prováděcím právním předpise1 s výjimkou odpadů vznikajících u
právnických osob nebo fyzických osob oprávněných k podnikání,
b) drobný pouliční odpad - specifická část komunálního odpadu např. drobné obaly (balení cigaret, balení
drobných mražených výrobků – nanuků, cukrovinek, obaly a sáčky od bonbónů apod.), špejle od
nanuků, nedopalky cigaret, krabičky od zápalek, použité zápalky, žvýkačky, ubrousky, papírové
kapesníky, kelímky a drobné obaly nápojů, účtenky, stvrzenky, odpad z ovoce (ohryzky od jablek,
slupky od banánů a melounů, stopky od hroznů, skořápky ořechů) apod.,
c) směsný komunální odpad - zbylý komunální odpad, který zůstává po vytřídění papíru, lepenky, skla,
plastů, nápojových kartónů, objemného odpadu, nebezpečného odpadu,
d) objemný odpad - odpad, který s ohledem na jeho rozměry nebo hmotnost lze odkládat pouze do
sběrných nádob s objemem od 5 m3 (např. zbytky dřevěných obalů, nábytek, podlahoviny, sportovní
nářadí /např. lyže, hole, boby/ vany, klozety, staré nádobí, aj.),
e) nakládání s odpady - shromažďování, soustřeďování, sběr, výkup, přeprava, doprava, skladování,
úprava, využívání a odstranění odpadů,
f) sběrné nádoby – shromažďovací prostředky, zejm.popelnice, kontejnery, plastové pytle, speciální
nádoby, odpadkové koše a laminátové zvony barevně odlišené, s různým objemem, případně
označené příslušným nápisem určené ke shromažďování komunálního odpadu do doby jeho svozu,
g) stanoviště sběrných nádob - místo, kde jsou sběrné nádoby dlouhodobě umístěny za účelem
shromažďování komunálního odpadu nebo jeho složek,

1

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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h) sběrný dvůr - místo, které splňuje všechny technické a legislativní požadavky pro krátkodobé
shromažďování komunálního odpadu s výjimkou směsného komunálního odpadu a stavebního
odpadu,
i) tříděný odpad - vytříděné složky komunálního odpadu,
j) stavební odpad - odpad vznikající při zřizování, údržbě, rekonstrukcích a odstraňování staveb, jehož
materiálovou základnou jsou zejména zeminy, horniny a stavební výrobky (věci určené k zabudování
do staveb), který je uveden ve zvláštním prováděcím předpise1,
k) nebezpečný odpad - odpad vykazující jednu nebo více nebezpečných vlastností uvedených v příloze
č. 2 k zákonu o odpadech,
l) biologicky rozložitelný odpad - jakýkoli odpad, který podléhá aerobnímu nebo anaerobnímu rozkladu
(např. travní hmota, zahradní zbytky, biologicky rozložitelný kuchyňský odpad, podrcená dřevní hmota
apod.).
Článek 3
Shromažďování a třídění komunálního odpadu
Komunální odpad se třídí na následující složky a shromažďuje do uvedených sběrných nádob :
a) směsný komunální odpad
1. popelnice plechové s objemem 110 litrů označené štítkem,
2. popelnice plastové černé s objemem 120 litrů označené štítkem,
3. popelnice plastové černé s objemem 240 litrů označené štítkem,
4. kontejnery plechové šedé s objemem 1100 litrů,
5. kontejnery plastové černé bez nápisu s objemem 1100 litrů,
6. kontejnery o objemu 5 m3.
b) plasty
1. pytle plastové žluté o objemu 95 litrů,
2. kontejnery plechové se žlutým víkem o objemu 1100 litrů,
3. kontejnery plastové žluté o objemu 1100 litrů.
c) papír a lepenka
1. pytle plastové modré o objemu 75 litrů,
2. kontejnery plechové s modrým víkem o objemu 1100 litrů,
3. kontejnery plastové modré o objemu 1100 litrů,
3
4. kontejnery uzavíratelné o objemu 5 m .
d) nápojový kartón
1. pytle plastové oranžové o objemu 120 litrů,
2. kontejnery plechové se žlutým víkem o objemu 1100 litrů,
3. kontejnery plastové žluté o objemu 1100 litrů.
e) biologicky rozložitelný odpad
1. kontejnery plastové černé s nápisem „BIO“ o objemu 660 litrů,
2. popelnice plastové, hnědé o objemu 120 nebo 240 litrů,
3
3. kontejnery o objemu 5 m .
f) objemný odpad
3
1. kontejnery o objemu 5 m .
g) použité ošacení a obuv
1. kontejnery nebo klece označené nápisem
h) použitý jedlý olej
1. nádoby o objemu 1000 l na použitý jedlý olej označené nápisem
i) nebezpečné složky komunálního odpadu
1. kontejnery (sklady) na nebezpečný odpad označené nápisem „sklad nebezpečných
odpadů“.
j) drobný pouliční odpad
1. odpadkové koše.
k) sklo bílé
1. zvony laminátové bílé o objemu 1500 litrů,
2. zvony laminátové bílé o objemu 2500 litrů.
l) sklo barevné
1. zvony laminátové zelené o objemu 1500 litrů,
2. zvony laminátové zelené o objemu 2500 litrů.
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Článek 4
Určení míst k odkládání komunálního odpadu a jeho nebezpečných složek
1) Pro odkládání komunálního odpadu, vyjma nebezpečných složek komunálního odpadu, se určují
následující stanoviště těchto sběrných nádob:
a) popelnice plechové s objemem 110 litrů,
popelnice plastové černé s objemem 120 a 240 litrů,
popelnice plastové hnědé s objemem 120 a 240 litrů a
pytle plastové žluté o objemu 95 litrů, plastové modré o objemu 75 litrů a plastové oranžové
o objemu 120 litrů
2
vše u rodinných domů umístěné v den svozu na veřejném prostranství ve vlastnictví města.
b) kontejnery plechové šedé o objemu 1100 litrů,
kontejnery plastové černé bez nápisu o objemu 1100 litrů,
kontejnery plastové žluté o objemu 1100 litrů,
kontejnery plechové se žlutým víkem o objemu 1100 litrů,
kontejnery plastové modré o objemu 1100 litrů,
kontejnery plechové s modrým víkem o objemu 1100 litrů a
kontejnery plastové černé s nápisem „BIO“ o objemu 660 nebo 1100 litrů
2
vše u bytových domů umístěné na veřejném prostranství ve vlastnictví města.
c) zvony laminátové zelené nebo bílé o objemu 1500 nebo 2500 litrů umístěné na stálých stanovištích
2
na veřejných prostranstvích ve vlastnictví města.
3

d) kontejnery o objemu 5 m umístěné na hřbitovech.
e) sběrné dvory uvedené v příloze č.1 této vyhlášky.
2) Nádoby na směsný komunální odpad se označují pro každý rok příslušným nalepovacím štítkem, který
je platný do konce února následujícího kalendářního roku.
3
3) Je-li stanoviště určené v předchozím odstavci v určitém úseku pro oprávněnou osobu z objektivních
příčin (např. oprava pozemní komunikace, sněhová kalamita) dočasně nedostupné, je stanovištěm
sběrných nádob místo pro svoz nejblíže dostupné.
4) Pro odkládání nebezpečných složek komunálního odpadu se určují sběrné dvory uvedené v příloze č.
1 této vyhlášky.
5) Pro odkládání drobného pouličního odpadu se určují odpadkové koše umístěné na veřejném
2
prostranství ve vlastnictví města.
6) Mimo určená místa lze některé složky komunálního odpadu odložit přímo u oprávněné osoby (např.
Skládka odpadů Prakšická II., sběrny a výkupny vybraných druhů odpadů) za podmínek jí stanovených.
7) Četnost svozu sběrných nádob a soustřeďování nebezpečných složek komunálního odpadu je
stanovena harmonogramem, který je přílohou č. 2 této vyhlášky.
Článek 5
Nakládání se stavebním odpadem
Odložení stavebního odpadu je možné na skládce Prakšická II případně v jiném zařízení splňujícím
podmínky zákona o odpadech za podmínek stanovených oprávněnou osobou.
Článek 6
Zrušovací ustanovení
Zrušuje se obecně závazná vyhláška č. 2/2006 o nakládání s komunálním a stavebním odpadem na území
města Uherský Brod.

2

§ 34 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů.
Například 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. 138/1973 Sb., ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 309/1991 Sb.,
ve znění pozdějších předpisů.
3
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Článek 7
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 01.07.2012.

Patrik Kunčar
starosta

Vyvěšeno:

Ing. Petr Vrána
místostarosta

Sňato:
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Příloha č. 1 k obecně závazné vyhlášce č. 7/2012
Určení míst k odkládání komunálního odpadu a jeho nebezpečných složek podle článku 4 odst.1 písm.e) a
článku 4 odst. 4 této vyhlášky:
Sběrný dvůr v Uh. Brodě na ulici Větrná
Sběrný dvůr v Uh. Brodě na ulici Vazová
Sběrný dvůr v Uh. Brodě v části Havřice – za prodejnou Jednoty
Sběrný dvůr v Uh. Brodě v části Újezdec – za nádražím ČD
s celoročním provozem
Na sběrných dvorech lze odkládat následující odpady a použité výrobky:
a) papír do uzavřených velkoobjemových kontejnerů
b) plasty do kontejnerů 1100 l
c) objemný odpad do velkoobjemových kontejnerů
d) biologicky rozložitelný odpad do velkoobjemových kontejnerů
e) biologicky rozložitelný odpad ze zeleně vhodný ke štěpkování na vyznačenou plochu
f) nebezpečný odpad do uzamykatelného skladu na nebezpečné složky komunálního odpadu
g) jedlé oleje do označených nádob
Na sběrných dvorech se nepřijímají:
a) stavební a demoliční odpady
b) autovraky
c) prošlé léky a léčiva
d) směsný komunální odpad, pro který jsou určené nádoby u domů
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Příloha č. 2 k obecně závazné vyhlášce č.7/2012
Harmonogram svozu:
Sběr nádob:
pondělí
lichý týden

úterý

středa

čtvrtek

pátek

rod. domky 2

rod. domky 3

Těšov

sídliště

Újezdec

Havřice

Těšov

sídliště

Újezdec

Havřice

rod.domky 1

Maršov, Králov

BIO - kont.

PLASTY - kont

PAPÍR - kont.
rod. domky 2
sudý týden

rod.domky 1

Maršov

BIO - kont.

Králov

rod. domky 3

PLASTY - kont.
rodinné domky 1 =
Ulice 9. května, Ant. Dvořáka, B. Němcové, B. Smetany, Františka Bára, Františka Janáčka, Františka
Kožíka, Havlíčkova, Hradební, Hradišťská, Jabloňová, Jana Švermy, Jaroslava Hlobila, Ječná, Jiráskova,
Josefa Herčíka, Karla IV., Komenského, Květná, M. Alše, Malá, Mariánské nám., Moravská, Na Dlouhých,
Na Chmelnici, Na Láně, Na Výsluní, Palackého, Prosná, Ptylova, Sadová, Seichertova, Svatopluka Čecha,
Tovární, U Korečnice, U Stadionu, Údolní, Weberova, Žitná
rodinné domky 2 =
Ulice 28. října, Bří Lužů, Dolní Valy, Emila Háby, Frant. Veselky, Hodinářská, Horní Valy, Kpt. Kubíčka,
Lidická, Maršovská, Masarykovo nám., Močidla, Na Tržišti, Nám. Svobody, Nerudova, Pecháčková, Pod
Valy, Pořádí, Prakšická, Prim. Hájka, Předbranská, Rtm. Křivdy, Rybářská, Soukenická, Strojařů, Široká,
Šumická, U Cihelny, U Elektrárny, U Fortny, U Hřiště, U Koupelek, U Lapače, U Sboru, U Žlebu, Úlehly,
Vilibalda Růžičky, Za Humny
rodinné domky 3 =
26. dubna, Dělnická, Javořinská, Kučerovo nám., Lipová, Nivnická, Nová, Pastýřská, Pod Zelnicemi, Polní,
Prostřední, Provazní, Rolnická, Slovácká, Stolářská, Trávníky, U Bajovce, U Cukrovaru, U Korečnice, U
Olšavy, U Porážky, U Školky, U Vody, Vazová, Vlčnovská, Zahradní, Zámostí, Zátiší

Sběr pytlů:
Sběr pytlů s plasty, papírem a nápojovým kartónem se provádí každý poslední pátek v měsíci, který je
pracovním dnem.
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