MĚSTO VIMPERK
Obecně závazná vyhláška města Vimperk
č. 6/2017 o nakládání s komunálním a se stavebním odpadem
Zastupitelstvo města Vimperk se usneslo podle § 84, odst. 2, písm. h) zákona č. 128/2000
Sb., o obcích, dne 11.12.2017, usnesením č. 580 vydat podle § 10 písm. d) tohoto zákona a
na základě § 17, odst. 2, zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších
zákonů, tuto obecně závaznou vyhlášku.
Čl. I
Předmět a působnost vyhlášky
1. Tato obecně závazná vyhláška stanovuje systém shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území města
Vimperk a v jeho částech, včetně nakládání s odpadem stavebním. 1)
2. Vyhláška je závazná pro všechny fyzické osoby pobývající na území obce, na něž se
podle zákona o odpadech nevztahují povinnosti původce (dále jen „fyzická osoba“).
Čl. II
Základní pojmy
1. Odpad je každá movitá věc, které se osoba zbavuje nebo má úmysl nebo povinnost
se jí zbavit.
2. Komunální odpad je veškerý odpad vznikající na území obce při činnosti fyzických
osob a který je uveden jako komunální odpad v Katalogu odpadů, s výjimkou odpadů
vznikajících u právnických osob nebo fyzických osob oprávněných k podnikání.
3. Osoba má povinnost zbavit se movité věci, jestliže ji nepoužívá k původnímu účelu a
věc ohrožuje životní prostředí nebo byla vyřazena na základě zvláštního právního
předpisu.
4. Zpětným odběrem se rozumí odebírání použitých přenosných baterií nebo
akumulátorů nebo automobilových baterií nebo akumulátorů od konečných uživatelů
bez nároku na úplatu na místě k tomu určeném. Povinnost zpětného odběru se dále
vztahuje na výbojky a zářivky, pneumatiky a elektrozařízení pocházející z domácností.
5. Sběrná nádoba je typizovaná nádoba určená k odložení složek odpadu (tzv.
popelnice, kontejner nebo velkoobjemový kontejner). Ve sběrné nádobě jsou složky
odpadu přechodně shromažďovány do doby svozu.
6. Oprávněná osoba je každá osoba, která je oprávněna k nakládání s odpady podle
zákona o odpadech nebo podle zvláštních právních předpisů.
7. Svozová společnost je oprávněná osoba, která má uzavřenou obchodní smlouvu
s městem Vimperk k podnikání v oblasti nakládání s komunálními odpady na správním
území města.
_______________________________________________________________________________________________________________
1)

Vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 93/2016 Sb., o Katalogu odpadů.

Čl. III
Třídění komunálního odpadu
Komunální odpady se třídí na složky:
a) biologický odpad – je biologicky rozložitelný odpad ze zahrad a veřejné zeleně,
potravinářský a kuchyňský odpad z domácností, restaurací, stravovacích nebo
maloobchodních zařízení a srovnatelný odpad ze zařízení potravinářského
průmyslu,
b) papír,
c) plasty včetně PET lahví,
d) nápojové kartóny – („TetraPaky“) jsou obaly vyrobené z kompozitních materiálů,
skládají se ze 4 – 6 vrstev,
e) sklo,
f) kovy a dřevo
g) nebezpečné komunální odpady – odpady vykazující jednu nebo více
nebezpečných vlastností uvedených v příloze přímo použitelného předpisu
Evropské unie o nebezpečných vlastnostech odpadů – Nařízení komise (EU) č.
1357/2014,
h) objemný odpad - odpad, který svou velikostí překračuje rozměry běžné sběrné
nádoby (110 litrů) nebo je příliš těžký,
i) směsný komunální odpad - zbylý komunální odpad po stanoveném vytřídění
podle odstavce písm. a), b), c), d), e), f), g) a h).
Čl. IV
Místa určená pro odkládání komunálních odpadů.
Pro shromažďování a třídění komunálního odpadu jsou fyzickým osobám k dispozici tato
místa, sběrné nádoby a zařízení:
1. Pro směsný komunální odpad a odpad podobný komunálnímu
− sběrné nádoby (110 l, 120 l, 240 l)
− kontejnery (1 100 l)
− kontejner velkoobjemový
Tyto sběrné nádoby slouží k ukládání zbytkového odpadu po vytřídění, tj. např. smetí,
popel, saze, nevratné obaly z domácností.
2. Pro složky z odděleného sběru
a) zvlášť označené a barevně odlišené sběrné nádoby určené k třídění odpadu dle
druhu:
− bílé sklo – sběrné nádoby bílé barvy o objemu 1300 l, 1 550 l
− barevné sklo – sběrné nádoby zelené barvy o objemu 1 300 l, 1 550 l
− papír – sběrné nádoby modré barvy o objemu 1100 l, 240 l
− plasty – sběrné nádoby žluté barvy o objemu 1 100 l, 240 l
− nápojový kartón (tetrapak) – je možno ukládat společně s plasty do žlutých
sběrných nádob o objemu 240 a 1 100 l a nebo do oranžových igelitových pytlů,
které si občané mohou vyzvednout ve sběrném dvoře a po jejich naplnění je opět
odevzdat tamtéž
b) sběrný dvůr, kde je možno odkládat také kovy a dřevo
3. Pro biologicky rozložitelný odpad
a) typizované sběrné nádoby (hnědá nádoba o objemu 240 l, kontejnery,
kompostéry)
b) Kompostárna Vimperk (dále jen „kompostárna“) v ulici 1. máje ve Vimperku.
4. Pro nebezpečný odpad
Sběrný dvůr v ulici Sklářská
5. Pro objemný odpad
a) sběrný dvůr v ulici Sklářská
b) stanoviště určená dle harmonogramu svozu v předem určených a vyhlášených
termínech, které jsou zveřejněny prostřednictvím úřední desky, internetových
stránek a periodika města

c) skládka komunálních odpadů Pravětín
d) jiná místa, pokud je v nich organizován sběr určitých druhů objemných odpadů
6. Další místa a zařízení:
a) sběrný dvůr
sběrný dvůr (dále jen „SD“) je zřízen ve Sklářské ulici, Vimperk. Provozní dobu,
způsob úhrady a seznam odpadů dle provozního řádu, které lze v SD odkládat,
naleznete na www.vimperk.cz
b) kompostárna
kompostárna je zřízena v ulici 1. máje (u městské čistírny odpadních vod proti
městské kotelně). Provozní dobu, způsob úhrady a seznam odpadů dle
provozního řádu, které lze v kompostárně odkládat, naleznete na www.vimperk.cz
c) skládka komunálních odpadů Pravětín
skládka je zřízena v k. ú. Pravětín, provozní dobu a seznam odpadů dle
provozního řádu, které lze na skládce odkládat, naleznete na www.vimperk.cz
d) odpadkové koše
umístěné na veřejných prostranstvích jsou určené pouze pro drobný odpad
související s krátkodobým pobytem osob na veřejných prostranstvích. Do
odpadkových košů je zakázáno ukládat komunální odpad z domácností a odpad z
provozování podnikatelské činnosti, papírové kartony a krabice a jakýkoli
nebezpečný odpad
e) sběrné nádoby na SKO (směsný komunální odpad - kontejnery 1 100 l) na
stanovištích odděleného sběru - Lidl, Penny Market, COOP 1. máje 200, COOP
Špidrova 79, Pivovarská 81 - jsou určené pouze pro drobný odpad související s
krátkodobým pobytem osob na veřejných prostranstvích a pro potřeby vlastníků
staveb určených k individuální rekreaci. Do těchto nádob je zakázáno ukládat
komunální odpad z domácností a odpad z provozování podnikatelské činnosti.
f) sběrné nádoby na hřbitově a v urnovém háji jsou určené pouze pro odpad
vznikající na území hřbitova a urnového háje (zeleň, květiny, věnce apod.)
7. Možnost uložení odpadu v zařízeních pro sběr a výkup odpadů:
a) Sběrné suroviny a. s., se sídlem Pražská tř. 493/56, České Budějovice,
provozovna ve Špidrově ulici na p.č. 1225/41, 1225/77 a 1225/110 v k.ú.
Vimperk.
b) Jihosepar a.s., sídlo a provozovna Špidrova 128, Vimperk
c) CZECH-METAL s.r.o., se sídlem Molákova 577/34, Praha 8, provozovna
Špidrova na poz. p.č. 1225/99, Vimperk
V těchto provozovnách je možno odevzdávat veškeré druhy odpadů, které jsou
uvedeny v provozním řádu těchto zařízení.
Čl. V
Místa zpětného odběru výrobků
1. Povinnost zajistit zpětný odběr použitých výrobků nabídnutých ke zpětnému odběru
má právnická osoba nebo fyzická osoba oprávněná k podnikání, která výrobky uvádí
na trh, (dále jen „povinná osoba“), a to bez ohledu na výrobní značku a do výše, které
za vykazované období vyrobí nebo doveze.
2. Mezi tato místa patří zejména prodejny pneumatik, obchody s elektrickými spotřebiči,
bateriemi a akumulátory.
Čl. VI
Systém nakládání s komunálními a dalšími odpady
1. Sběrné nádoby na tříděný odpad (papír, plasty, nápojové kartóny, sklo) jsou k dispozici
bezplatně všem fyzickým osobám, z jejichž činnosti na území města vznikne komunální
odpad. Seznam stanovišť sběrných nádob je uveden v příloze č.1.
Svoz komunálního odpadu zajišťuje svozová společnost v rozsahu uzavřených smluv.

2.

Umístění sběrných nádob na směsný komunální odpad (dále také „sběrné nádoby“):
a) sběrné nádoby nesmí být umisťovány na veřejném prostranství bez předchozího
souhlasu vlastníka pozemku, tvořícího takové veřejné prostranství, s výjimkou
svozových dnů a to v době od 18,00 hod. předcházejícího dne do 18,00 hod.
svozového dne
b) v den svozu je majitel sběrné nádoby na směsný komunální odpad povinen
zpřístupnit stanoviště sběrných nádob, případně zajistit přistavení těchto nádob na
veřejně přístupné lokalitě a to tak, aby se nacházely v maximální vzdálenosti 5 m od
místní nebo účelové komunikace, která je určena i pro provoz automobilů

3. Interval svozu směsných komunálních odpadů:
a) Vimperk:
- sběrné nádoby o obsahu 110 l, 120 l a 240 l – 1 x týdně
- kontejnery o obsahu 1100 l – 1 x týdně
- velkoobjemové kontejnery – dle potřeby
b) osady:
- svoz sběrných nádob o obsahu 110 l, 120 l, 240 l a 1 100 l – 1x týdně
c) samoty:
Harmonogram svozu je totožný s nejbližší osadou.
d) Možnost odstraňování odpadu individuálně (vlastní odvoz na Skládku odpadů
Pravětín):
− Michlova Hut´ 20, Michlova Hut´ 22, Michlova Hut´ 23, Výškovice 14, Výškovice
15, Výškovice 18, Bořanovice 1, Bořanovice 20, Bořanovice 24, Bořanovice 25,
Hrabice 40, Vimperk – Husova 190 a 1. máje 147
4. Rekreační objekty pro individuální rekreaci:
− svoz vlastních odpadových nádob při zapojení do systému - harmonogram je totožný
s nejbližší osadou
− možnost využívání odpadových nádob města formou pronájmu na základě smlouvy,
harmonogram svozu je totožný s nejbližší osadou
5. Nakládání se stavebním a demoličním odpadem
a) Stavební a demoliční odpad katalogové číslo:
17 01 - beton, cihly, tašky, keramika
17 05 – zemina (včetně vytěžené zeminy z kontaminovaných míst), kamení
a vytěžená hlušina
17 09 – jiné stavební a demoliční odpady
Tyto druhy odpadů budou odkládány na náklady fyzické nebo právnické osoby, při
jejíž činnosti tyto odpady vznikly, do velkoobjemových kontejnerů oprávněné osoby
a odváženy na Skládku odpadů Pravětín; tím se nevylučuje možnost zajistit si odvoz
těchto odpadů vlastními prostředky, popř. jiným způsobem, a jejich předání
oprávněným osobám
b) Ostatní stavební a demoliční odpad bude odkládán do SD v souladu s Čl. IV odst. 6
Další místa a zařízení. Tím se nevylučuje možnost zajistit si odvoz tohoto odpadu
vlastními prostředky, popř. jiným způsobem, a jeho předání oprávněným osobám
6. Nakládání s biologicky rozložitelným odpadem (dále jen „BRO“):
Všechny fyzické osoby zdržující se na území města Vimperk či fyzické osoby užívající na
území města Vimperk nemovitost určenou nebo sloužící k rekreaci, odstraňující
biologicky rozložitelné zbytky z údržby zeleně (zejména listí, tráva, zbytky rostlin, kořeny
a listy zeleniny, květiny, větve keřů a stromů, piliny, spadané ovoce a podobně),
vznikající na jimi užívaných nemovitostech na území města Vimperk, a biologicky
rozložitelné zbytky z kuchyní jejich domácností, mohou tyto biologicky rozložitelné zbytky
přednostně využít kompostováním. Dále je možno BRO odkládat zdarma v areálu
kompostárny nebo ukládat do k tomu určených sběrných nádob
7. Sběr vyřazených léků
a) vyřazené léky je možno odkládat v lékárnách na místa k tomu určená
b) sběrný dvůr v ulici Sklářská

Čl. VII
Nepřípustné způsoby nakládání s odpadem
1. Je zakázáno například:
Do sběrných nádob na směsný komunální odpad ukládat:
− nebezpečný odpad
− stavební a demoliční odpad
− objemný odpad
− horký popel
2. Odpad ve sběrných nádobách zhutňovat nebo jej jinak upravovat v rozporu se zákonem
o odpadech2).
3. Ukládat odpad mimo určené sběrné nádoby.

Čl.VIII
Povinnosti fyzických osob.
1. Odkládat komunální odpad na místech k tomu určených, odděleně jej shromažďovat,
třídit a předávat k využití a odstraňování podle systému stanoveného obcí, pokud odpad
samy nevyužijí v souladu se zákonem o odpadech a zvláštními právními předpisy.
2. Ukládat do sběrných nádob pouze složky odpadu odpovídající označení sběrné nádoby;
užívání sběrných nádob pro jiné složky odpadu a k jinému účelu není dovoleno.
3. Sběrné nádoby plnit pouze tak, aby se daly jejich kryty uzavřít.
4. Objemný odpad ukládat pouze v souladu s Čl. IV odst. 5.
Čl. IX
Povinnosti vlastníků nemovitostí
Vlastník nemovitosti je povinen:
1. Sběrnou nádobu označit číslem, shodným s číslem popisným budovy, kterou užívá
fyzická osoba, jež odpad, který bude do sběrné nádoby odkládán, produkuje.
2. Zajistit dostatečný objem sběrné nádoby na směsný odpad. 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 v objektu do sběrné nádoby. Za dostatečný objem se považuje 20 litrů na
osobu a týden.
3. Každý je povinen udržovat pořádek a čistotu v okolí sběrných nádob či kontejnerů.
Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že znečistí veřejné prostranství, veřejně
přístupný objekt nebo veřejně prospěšné zařízení anebo zanedbá povinnost úklidu
veřejného prostranství. 3)
Čl. X
Sankce, dohled
1. Porušení této obecně závazné vyhlášky lze postihovat podle zvláštních zákonů (zákon o
některých přestupcích, zákon o odpadech).
2. Dohledem nad plněním povinností uložených touto vyhláškou je pověřena Městská
policie.

2)

Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů

3)

Zákon č. 251/2016 Sb. o některých přestupcích

Čl. XI
Zrušovací ustanovení
Zrušuje se obecně závazná vyhláška města č. 2/2015 ze dne 29.06.2015 o nakládání
s komunálním a se stavebním odpadem.
Čl. XII
Účinnost
Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem následujícím po dni jejího
vyhlášení.

…………………………………
Mgr. Pavel Dvořák v. r.
starosta

Vyvěšeno dne: ___________________
Sejmuto dne: ___________________

……………………………
Lukáš Sýs v.r.
místostarosta

Příloha č. 1
Seznam stanovišť na sběr tříděného odpadu:
Stanoviště, na kterých je možno odkládat:
papír, plast, nápojový kartón, sklo bílé a barevné
Vimperk:
Kaplířova 69, K Weise 397, COOP 1. máje 200, COOP Špidrova 79, Pivovarská 81
Klostermannova 367, Čelakovského 400, Mírová 421, 423, 433, 456, K Rokli 494,497, Luční
498,501, Pod Pekárnou 591, SNP 465, Pražská 202, Sklářská 399, Penny Market, Tesco,
Nad Stadionem 355, Pasovská 54, U Sloupů 1, Lidl, ZŠ Smetanova 405, Brantlův Dvůr 87,
Palackého 371, Zlatá Stezka 24, Karolíny Světlé 196, Hraničářská 39, 40, Pod Homolkou
50, Zámek 33, Boubínská 13
Části města:
Korkusova Huť, Lipka, Hrabice, Výškovice, Boubská, Bořanovice, Klášterec, Pravětín,
Skláře, Křesánov, Sudslavice
Stanoviště, na kterých je možno odkládat:
papír, plast, nápojový kartón
Vimperk:
Čelakovského 352, Mírová 422, 425, 426, 427 429, 431, 435, 436, 454, 457, 459, SNP 461
a 467, Nad Stadionem 199 (TKB), 357, Špidrova 103 (kasárna), 1. máje 2 (tržnice), 188,
222, parkoviště u nemocnice, Hraničářská 38, Špidrova 63 (u masny), Pod Homolkou 52,
Hraničářská 73,75, Pod Homolkou 9, 11 a 51, Na Vyhlídce 14, 18 a 23, Smetanova 376, 382
a 384, Zámek 535, Steinbrenerova 1, Brantlova 88, 244(DM), Zahradní 330, K. Světlé 196,
Boubínská 17, 242 a 256, Rűckerova 170, Pasovská 91, Pražská 305, Náměstí Svobody
6,13,14,24,37 Boženy Němcové 101, Tovární 255, Výhledy, Větrná 132, Jirchářská 331,
Krátká 207, Brigádnická 80
Části města:
Cejsice
Stanoviště, na kterých je možno odkládat:
plast a nápojový kartón
Vimperk:
Zlatá Stezka 156, Veselka

