M sto Vimperk

Obecn závazná vyhláška M sta Vimperk . 3/2006
o nakládání s komunálním a se stavebním odpadem
M stské zastupitelstvo Vimperk se usneslo podle § 84, odst.2, písm. h) zákona
. 128/2000 Sb., o obcích, dne 11. prosince 2006, usnesením .23 vydat podle § 10 písm. d)
tohoto zákona a na základ § 17, odst.2, zákona .185/2001 Sb., o odpadech a o zm n
n kterých dalších zákon (dále jen „zákon“ tuto obecn závaznou vyhlášku.

l. I
P edm t a p sobnost vyhlášky
1. Tato obecn závazná vyhláška stanovuje systém shromaž ování, sb ru, p epravy,
t íd ní, využívání a odstra ování komunálních odpad vznikajících na území m sta, v etn
nakládání s odpadem stavebním.
2. Vyhláška je závazná pro všechny fyzické osoby pobývající na území obce, na n ž
se podle zákona o odpadech nevztahují povinnosti p vodce (dále jen „fyzická osoba“).
3. Komunálním odpadem se podle zákona . 185/2001 Sb., o odpadech (dále jen „zákon“)
a pro ú ely této vyhlášky rozumí veškerý odpad vznikající na území m sta p i innosti
fyzických osob a uvedený ve zvláštním právním p edpisu, s výjimkou odpad vznikajících
u právnických osob nebo fyzických osob oprávn ných k podnikání.
4. P vodci, kte í produkují odpad podle Katalogu odpad jako odpad podobný
komunálnímu z innosti právnických osob a fyzických osob oprávn ných k podnikání,
mohou podle zákona na základ smlouvy s m stem využít systému zavedeného m stem pro
nakládání s komunálním odpadem; smlouva je vždy být písemná a obsahuje vždy výši
sjednané ceny za tuto službu.

l. II
Základní pojmy definované pro ú ely OZV
1. Odpad je každá movitá v c, které se osoba zbavuje nebo má úmysl nebo povinnost se jí
zbavit, a p ísluší do n které ze skupin odpad uvedených v p íloze .1 k zákonu o odpadech.
2. Ke zbavování odpad dochází vždy, kdy osoba p edá movitou v c, p íslušející do n které
ze skupin odpad uvedených v p íloze .1 k zákonu, k využití nebo k odstran ní ve smyslu
tohoto zákona nebo p edá-li ji osob oprávn né ke sb ru nebo výkupu odpad podle tohoto
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zákona bez ohledu na to, zda se jedná o bezúplatný nebo úplatný p evod. Ke zbavování
se odpadu dochází i tehdy, odstraní-li movitou v c p íslušející do n které ze skupin odpad
uvedených v p íloze .1 k zákonu osoba sama.
3. Osoba má povinnost zbavit se movité v ci, p íslušející do n které ze skupin odpad
uvedených v p íloze .1 k zákonu, jestliže ji nepoužívá k p vodnímu ú elu a v c ohrožuje
životní prost edí nebo byla vy azena na základ zvláštního p edpisu.
4. Nebezpe ný odpad – odpad uvedený v Seznamu nebezpe ných odpad uvedeném
v provád cím právním p edpise a jakýkoliv jiný odpad vykazující jednu nebo více
nebezpe ných vlastností uvedených v p íloze .2 k zákonu.
5. Komunální odpad – veškerý odpad vznikající na území obce p i innosti fyzických osob,
s výjimkou odpad vznikajících u právnických osob nebo fyzických osob oprávn ných
k podnikání.
6. Shromaž ování odpad – krátkodobé soust e ování odpad
prost edk v míst jejich vzniku p ed dalším nakládáním s odpady.

do shromaž ovacích

7. Skládka odpad – technické za ízení ur ené k odstra ování odpad
a ízeným uložením na zemi nebo do zem .

jejich trvalým

8. Sb r odpad – soust e ování odpad právnickou osobou nebo fyzickou osobou
oprávn nou k podnikání od jiných subjekt za ú elem jejich p edání k dalšímu využití nebo
odstran ní.
9. P vodce odpad – právnická osoba, p i jejíž innosti vznikají odpady, nebo fyzická osoba
oprávn ná k podnikání, p i jejíž podnikatelské innosti vznikají odpady. Pro komunální
odpady vznikající na území obce, které mají p vod v innosti fyzických osob, na n ž
se nevztahují povinnosti p vodce, se za p vodce odpad považuje obec. Obec se stává
p vodcem komunálních odpad v okamžiku, kdy fyzická osoba odpady odloží na míst
k tomu ur eném, obec se sou asn stane vlastníkem t chto odpad .
10. Oprávn ná osoba – každá osoba, která je oprávn na k nakládání s odpady podle zákona
nebo podle zvláštních právních p edpis .

l. III
Systém nakládání s komunálním odpadem a nebezpe ným odpadem
Pro shromaž ování a t íd ní komunálního odpadu jsou fyzickým osobám k dispozici tyto
nádoby a za ízení:
1. Sb rné nádoby na komunální odpad a odpad podobný komunálnímu
-

popelnice (110 l, 120 l, 240 l)

-

kontejnery (1 100 l)

-

kontejner 14 m3

Tyto nádoby slouží k ukládání zbytkového odpadu po vyt íd ní, tj. nap . smetí, popel, saze,
nevratné obaly z domácností.
2. Sb rné nádoby na t íd ný odpad
Zvláš ozna ené a barevn odlišené nádoby ur ené k t íd ní odpadu dle druhu:
-

bílé sklo – nádoba bílé barvy o objemu 1300 l
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-

barevné sklo – nádoba zelené barvy o objemu 1 300 l,

-

papír – nádoba modré barvy o objemu 1100 l

-

plasty - nádoba žluté barvy o objemu 1 100 l

-

nápojový kartón (tetrapak) – ukládá se do oranžových igelitových pytl , které si ob ané
mohou vyzvednout ve Sb rném dvo e a po jejich napln ní je op t odevzdat tamtéž

3. Nebezpe ný odpad
-

nebezpe ný odpad (dále jen „NO“) je ukládán do Sb rného dvora v ulici Sklá ská.

-

specifikace NO je uvedena v p íloze . 1

4. Sb rný dv r
-

Sb rný dv r (dále jen „SD“) je z ízen ve Sklá ské ulici, Vimperk

-

specifikace odpad ukládaných do SD je uvedena v p íloze . 1

-

provozní doba SD je ur ena v p íloze . 1

5. Do provozovny Sb rných surovin a.s. v Boubínské ulici je možno odevzdávat veškeré
druhy odpad , které jsou uvedeny v jejím provozním ádu.
6. Sb r vy azených lék
umíst ného v lékárnách.

- léky je možno odkládat pouze do specielního kontejneru

7. Odpadkové koše umíst né na ve ejných prostranstvích jsou ur ené pouze pro drobný
odpad
související s krátkodobým pobytem osob na ve ejných prostranstvích. Do
odpadkových koš nelze ukládat komunální odpad z domácností a odpad z provozování
živnostenské innosti, papírové kartony a krabice, dále jakýkoliv nebezpe ný odpad.
8. Kontejnery u h bitova jsou ur ené pouze pro odpad vznikající na území h bitova
(zele , kv tiny, v nce apod.).

l. IV
Systém svozu komunálního odpadu v katastru m sta Vimperk
Ve správním území M sta Vimperk je zaveden s platností od 1.2.2002 místní poplatek
za provoz systému shromaž ování, t íd ní, využívání a odstra ování komunálních odpad .
Všichni poplatníci mají bezplatn k dispozici kontejnery na t íd ný odpad (využitelné složky
komunálního odpadu). Seznam stanoviš je uveden v p íloze . 2.
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Umíst ní odpadových nádob:
Nádoby na odpad nesmí být umis ovány na ve ejném prostranství bez p edchozího souhlasu
M sta Vimperk, s výjimkou svozových dn a to v dob od 18,00 hod. p edcházejícího dne
do 18,00 hod. svozového dne.
V p ípad sporu bude stanovišt odpadových nádob ur eno obcí po dohod s majitelem
nemovitosti a se svozovou firmou. Pokud k dohod nedojde, bude místo ur eno obcí.
Interval svozu odpad :
1) Vimperk :
-

-

kontejnery o obsahu 1100 l – 1 x týdn

-

-

popelnice o obsahu 110 l, 120 l a 240 l – 1 x týdn

-

-

kontejner o obsahu 14 m3 – 1x týdn

2) Osady:
-

-

svoz odpadových nádob 1 x za 14 dní

3) Samoty:
Harmonogram svozu je totožný s nejbližší osadou.
Možnost odstra ování odpadu individuáln (vlastní odvoz na Skládku odpad v Prav tín ):
Michlova Hut´ 20, Michlova Hut´ 22, Michlova Hut´ 23, Výškovice 14, Výškovice 15,
Výškovice 18, Bo anovice 1, Bo anovice 20, Bo anovice 24, Bo anovice 25, Hrabice 40,
Vimperk –Husova 190 a 1. máje 147 dále poplatníci s trvalým pobytem Steinbrenerova 6.
4) Odstra ování odpadu provozovatelem za ízení:
Prav tín 23 ( Farní charita Vimperk), Hrabice 44 (Ústav sociální pé e Dome ek)
5) Rekrea ní objekty pro individuální rekreaci:
-

svoz vlastních odpadových nádob p i zapojení do systému 1 x za 14 dní,
harmonogram je totožný s nejbližší osadou,

-

možnost využívání odpadových nádob m sta formou pronájmu na základ smlouvy,
harmonogram svozu je totožný s nejbližší osadou.

l. V
Poplatek za komunální odpad
Poplatek za provoz systému shromaž ování, sb ru, p epravy, t íd ní, využívání
a odstra ování komunálních odpad je stanoven obecn závaznou vyhláškou o místních
poplatcích.
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l. VI
Systém nakládání se stavebním odpadem
Stavební odpad (zemina, stavební a výkopový materiál) bude odkládán na náklady fyzické
nebo právnické osoby, p i jejíž innosti tento odpad vznikl, do velkoobjemových kontejner
oprávn né osoby a odvážen na Skládku odpad v Prav tín ; tím se nevylu uje možnost
zajistit si odvoz tohoto odpadu a uložení na ízené skládky odpad vlastními prost edky pop .
jiným zp sobem.

l. VII
Nakládání s odpadem z išt ní komunikací a úklidu ve ejných prostranství
Odpad z išt ní ve ejných komunikací a úklidu ve ejných prostranství je ukládán pracovníky
oprávn né osoby na Skládku odpad v Prav tín .

l. VIII
Nakládání s biologicky rozložitelným kompostovatelným odpadem.
Pokud fyzická osoba s trvalým pobytem na území m sta Vimperk i fyzická osoba vlastnící
stavbu ur enou nebo sloužící k rekreaci odstra uje rostlinný odpad ze zahrádek i jiných
pozemk (rozumí se listí, tráva a rostlinné zbytky) m že tento odpad p ednostn využít
kompostováním na pozemcích k nimž má vlastnické právo. Dále je možno tento odpad
ukládat do velkoobjemového kontejneru ve Sb rném dvo e nebo jej p edat p ímo oprávn né
osob .

l. IX
Povinnosti vlastník nemovitostí
Vlastník nemovitosti je povinen:
1. Nádobu na odpady ozna it íslem, shodným s íslem popisným nemovitosti, ke které
nádoba náleží
2. Zajistit odpovídající druh nádob v odpovídajícím množství, a to v minimálním objemu:
kontejner 1 100 l…………….…. 20 litr na osobu a týden
nádoba 110, 120, 240 l ………… 20 litr na osobu a týden
3. Zajistit istotu a po ádek v p íst ešku ur eném pro umíst ní odpadových nádob, v p ípad
umíst ní nádob na volném prostranství se rozumí udržování po ádku a istoty v prostoru
vymezeném pro umíst ní t chto nádob
4. V den svozu zp ístupnit stanovišt odpadových nádob a p ípadn zajistit p istavení t chto
nádob a to v maximální vzdálenosti 5 m od obslužné komunikace.
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l. X
Sankce, kontrolní innost
1. Porušení této obecn závazné vyhlášky lze postihovat podle zvláštních zákon (zákon
o p estupcích, zákon o odpadech).
2. Kontrolou pln ní povinností uložených touto vyhláškou jsou pov eni pracovníci
M stského ú adu – odboru životního prost edí a M stské policie.

l. XI
Zrušovací ustanovení
Zrušuje se obecn závazná vyhláška m sta . 2/2004 ve zn ní obecn závazné vyhlášky
. 3/2006 .

l. XII
Ú innost
Tato obecn závazná vyhláška nabývá ú innosti patnáctým dnem následujícím po dni jejího
vyhlášení.

…………………………

………………………..

Stanislava Chumanová
starostka M sta Vimperk

Ing. Bohumil Petrášek
místostarosta M sta Vimperk

Vyv šeno na ú ední desce dne:
Sejmuto z ú ední desky dne:
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P íloha .1
Sb rný dv r ve Sklá ské ulici (dále jen SD).
Provozní doba:
Po:
Út: 8,00 - 12,00,
St: 8,00 - 12,00,
Pá:
So: 8,00 – 12,00

14,00 - 18,00
14,00 - 18,00
14,00 - 18,00
14,00 - 18,00
-

Kdo m že v SD odkládat odpad:
Fyzické osoby s trvalým pobytem na území m sta (tuto skute nost je t eba prokázat
ob anským i jiným pr kazem totožnosti) a fyzické osoby vlastnící stavbu ur enou nebo
sloužící k rekreaci na území m sta (tuto skute nost je t eba prokázat dokladem o zaplacení
místního poplatku za provoz systému shromaž ování, sb ru, p epravy, t íd ní, využívání
a odstra ování komunálních odpad ) ukládají odpad do sb rného dvora bezúplatn
s vyjímkou odpad uvedených v odst. 4 této p ílohy. Objemný odpad mohou výše uvedené
osoby ukládat bezúplatn též na Skládku odpad v Prav tín .
Ostatní fyzické osoby, právnické osoby a fyzické osoby oprávn né k podnikání mohou
ukládat odpad do Sb rného dvora za úplatu. Cena je ur ena dle ceníku stanoveného
provozovatelem Sb rného dvora.
1.Specifikace nebezpe ných a ostatních odpad ukládaných do SD.
Kód druhu
odpadu
08 01 11*
13 02 05*
13 02 08*
15 01 01
15 01 02*
15 01 02
15 01 04*
15 01 06
15 01 07
15 01 10*
15 02 02*
16 01 07*
16 01 17
16 06 01*
16 06 02*
17 02 01
17 02 02
17 02 03
17 06 03*
17 06 04
17 06 05*
17 04 05
17 04 07
20 01 01
20 01 02
20 01 13*
20 01 14*

Název druhu odpadu

Kategorie

Barvy a laky obs. Org. Rozpoušt dla nebo jiné nebezpe né látky
Nechlorované motorové, p evodové a mazací oleje
Jiné motorové, p evodové a mazací oleje
Papírové a lepenkové obaly
Plastové obaly
Plastové obaly
Kovové obaly
Sm sné obaly
Sklen né obaly
Obaly obsahující zbytky nebezpe ných látek nebo obaly t mito látkami zne išt né
Absorp ní inidla, filtra ní materiály (v etn olejových filtr jinak blíže
neur ených), istící tkaniny a ochranné od vy zne išt né nebezpe nými látkami
Olejové filtry
Železné kovy
Olov né akumulátory
Nikl-kadmiové baterie a akumulátory
D evo
Sklo
Plasty
Jiné izola ní materiály, které jsou nebo obsahují nebezpe né látky
Izola ní materiály neuvedené pod ísly 170601 a 170603
Stavební materiály obsahující azbest
Železo a ocel
Sm sné kovy
Papír a lepenka
Sklo
Rozpoušt dla
Kyseliny
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N
N
N
O
O/N
O
O/N
O
O
N
N
N
O
N
N
O
O
O
N
O
N
O
O
O
O
N
N

20 01 15
20 01 17*
20 01 21*
20 01 23*
20 01 25
20 01 26*
20 01 27*
20 01 31*
20 01 32
20 01 33*
20 01 34
20 01 35*
20 01 36
20 01 39
20 01 39*
20 01 40
20 01 40*
20 03 01
20 03 07

Zásady
Fotochemikálie
Zá ivky a jiný odpad obsahující rtu
Vy azená za ízení obsahující chlorofluorouhlíky/lednice
Jedlý olej a tuk
Olej a tuk neuvedený pod íslem 200125
Barvy, tiska ské barvy, lepidla a prysky ice obsahující nebezpe né látky
Nepoužitelná cyklostatika
Jiná nepoužitelná lé iva neuvedená pod íslem 200131
Baterie a akumulátory, za azené pod íslem 100601, 160602 nebo pod íslem
160603 a net íd né baterie a akumulátory obsahující tyto baterie
Baterie a akumulátory neuvedené pod íslem 200133
Vy azené elektrické a elektronické za ízení obsahující nebezpe né látky neuvedené
pod ísly 200121 a 200123/monitory, televizní obrazovky
Vy azené elektrické elektronické za ízení neuvedené pod ísly 200121, 200123 a
200135
Plasty
Plasty
Kovy
Kovy
Sm sný komunální odpad
Objemný odpad

N
N
N
N
O+
N
N
N
O
N
O
N
O
O
O/N
O
O/N
O
O

Mezi nebezpe né odpady pat í nap .:
-

obaly od barev, sprej , rozpoušt dla, kyseliny, pesticidy, zbytky ropných látek, jedy, oleje
nepodléhající zp tnému odb ru, baterie a akumulátory, olejové filtry, nemrznoucí
kapaliny, dehet, fotochemikálie

Mezi ostatní odpady pat í nap .:
-

objemný odpad – d evot ískové desky, nábytek, matrace, koberce, linolea, ko árky.
Objemný odpad – nábytek (sk ín apod.) musí být z úsporných d vod p ed p edáním do
Sb rného dvora rozebrán. Rovn ž Skládka odpad v Prav tín p ijme tento odpad od
fyzických osob za stejných podmínek jako ve Sb rném dvo e.

-

kovy – všechny druhy bez rozdílu

- plasty – zejména velké kusy, které se nevejdou do žlutých kontejner ve m st (plastový
nábytek , kanystry, fólie)
-

papírové a lepenkové obaly – zejména velké kusy, které se nevejdou do modrých
kontejner ve m st

-

nápojový kartón (tetrapak)– krabice od mléka, džus , vín, apod., ozna ené C/PAP 81
nebo 84

2. Sb rný dv r je zárove místem zp tného odb ru t chto výrobk :
a) elektroza ízení (elektroodpady) všechny výrobky, pro které je elektrický proud
hlavním zdrojem energie (s vyjímkou svítidel z domácností) nap . ledni ky, televize,
rádia, my ky, vysava e, vrta ky, elektrické zahradní ná adí, telefony, zá ivky, úsporky
b) elektrické akumulátory (autobaterie)
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c) galvanické lánky a baterie (tužkové baterie, ploché, knoflíkové, baterie z mobilních
telefon )
Veškeré tyto výrobky podléhají zp tnému odb ru (zákon 185/2001 Sb., § 38) tzn., že prodejci
jsou též povinni je od spot ebitele odebrat. V p ípad elektroza ízení ve stejném po tu kus
prodávaného elektroza ízení podobného typu a použití (nap . lednici za lednici). Elektrické
akumulátory a galvanické lánky a baterie bez vázání na po et kus a nákup zboží.
3. Sb rný dv r není místem zp tného odb ru t chto výrobk :
a) oleje jiné než surové minerální oleje a surové oleje z živi ných nerost
b) pneumatiky
Poslední prodejce je povinen tyto výrobky odebírat p ímo v provozovn a to bez nároku
na úplatu od spot ebitele, po celou provozní dobu a bez vázání odebrání použitých výrobk
ur ených ke zp tnému odb ru na nákup zboží (zák. 185/01 Sb. o odpadech, § 38 ).
4. Zpoplatn né odpady, které jsou v SD p ijímány :
a) izola ní materiály a stavební materiály (eternit) – do 50 kg v etn zdarma,
za každý další zapo atý kilogram platba dle ceníku stanoveného provozovatelem
Sb rného dvora
b) ostatní izola ní materiály (lepenka) – do 50 kg v etn zdarma, za každý další
zapo atý kilogram platba dle ceníku stanoveného provozovatelem Sb rného dvora
c) stavební materiály na bázi sádry, stavební a demoli ní odpad, d evo
(sádrokartón, okna, dve e) – do 50 kg v etn zdarma, za každý další zapo atý
kilogram platba dle ceníku stanoveného provozovatelem Sb rného dvora
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P íloha . 2
Seznam stanoviš na sb r t íd ného odpadu:
Vimperk:
Kaplí ova ul., SNP 465, Základní škola TGM, Mate ská škola – Klostermannova ul., Sklá ská
ul., Penny Market, TKB, Pasovská ul., Boubínská ul., U Sloupu, Nemocnice, Nad Stadionem,
Kasárna – Špidrova ul., LIDL, Základní škola – Smetanova ul., Mate ská škola – ul. 1. Máje,
ISŠL, Základní škola TGM – v parku, Sb rný dv r – Sklá ská ul., K. Weise, Obchodní d m
Jednota, Jednota – Špidrova ul., Parkovišt naproti gymnáziu, Klostermannova ul.,
elakovského ul., Mírová 422 , Mírová 456, K rokli, Lu ní ul., Mate ská škola – Mírová ul.,
Mírová 433, Pražská 202
Osady:
Korkusova Hu , Lipka, Hrabice, Výškovice, Boubská, Bo anovice, Klášterec
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Informace k OZV.
Nakládání s autovraky.
1. Každý, kdo se zbavuje autovraku, je podle zákona povinen autovrak p edat pouze osobám,
které jsou provozovateli za ízení ke sb ru, výkupu, zpracování, využívání nebo odstra ování
autovrak . Seznam oprávn ných osob je k dispozici na M stském ú ad Vimperk, odboru
životního prost edí a odboru dopravy a silni ního hospodá ství.
2. Vlastník vozidla p ed jeho p edáním podle odstavce 1 je podle zákona povinen umístit
vozidlo na místo, kde nepoškodí nebo neohrozí životní prost edí ani nenaruší estetický
vzhled obce, p írody nebo krajiny.
3. Obecní ú ad uloží pokutu až do výše 20 000 K fyzické osob , která není podnikatelem
a dopustí se p estupku tím, že se zbaví autovraku nebo umístí vozidlo vy azené z registru
vozidel v rozporu s tímto zákonem.

Povinnosti fyzických osob.
1. Fyzické osoby jsou povinny odkládat komunální odpad na místech k tomu ur ených,
odd len jej shromaž ovat, t ídit a p edávat k využití a odstra ování podle systému
stanoveného obcí, pokud odpad samy nevyužijí v souladu se zákonem o odpadech
a zvláštními právními p edpisy.
2. Do sb rných nádob na t íd ný odpad ukládat pouze odpad, pro který jsou ur eny.
3. Sb rné nádoby plnit pouze tak, aby se daly jejich kryty uzav ít.
4. Objemný odpad ukládat pouze do SD, nebo na Skládku odpad

v Prav tín .

5. Je zakázáno odkládat jakýkoli odpad mimo sb rné nádoby a prostory ur ené touto
vyhláškou.
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