MĚSTO VIMPERK
Obecně závazná vyhláška č. 2/2012,
o nakládání s komunálním a se stavebním odpadem
Městské zastupitelstvo Vimperk se usneslo podle § 84, odst. 2, písm. h) zákona č. 128/2000
Sb., o obcích, dne 27. února 2012, usnesením č. 283 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,
včetně nakládání s odpadem stavebním.
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“).
3. Komunálním odpadem se podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech (dále jen
„zákon“), a pro účely této vyhlášky rozumí veškerý odpad vznikající na území města při
činnosti fyzických osob a uvedený ve zvláštním právním předpisu, s výjimkou odpadů
vznikajících u právnických osob nebo fyzických osob oprávněných k podnikání.
4. Původci, kteří produkují odpad podle Katalogu odpadů jako odpad podobný
komunálnímu z činnosti právnických osob a fyzických osob oprávněných k podnikání,
mohou podle zákona na základě smlouvy s městem využít systému zavedeného městem
pro nakládání s komunálním odpadem (včetně systému obce na sběr těchto složek
z odděleného sběru: směsný plast, sklo bílé, sklo barevné, papír, nápojový kartón);
smlouva musí být vždy písemná a obsahuje vždy výši sjednané ceny za tuto službu.
Čl. II
Základní pojmy definované pro účely OZV
1. Odpad je každá movitá věc, které se osoba zbavuje nebo má úmysl nebo povinnost se jí
zbavit, a přísluší do některé ze skupin odpadů uvedených v příloze č. 1 k zákonu.
2. Ke zbavování se odpadů dochází vždy, kdy osoba předá movitou věc, příslušející do
některé ze skupin odpadů uvedených v příloze č. 1 k zákonu, k využití nebo k odstranění ve
smyslu tohoto zákona nebo předá-li ji osobě oprávněné ke sběru nebo výkupu odpadů podle
tohoto zákona bez ohledu na to, zda se jedná o bezúplatný nebo úplatný převod. Ke
zbavování se odpadu dochází i tehdy, odstraní-li movitou věc příslušející do některé ze
skupin odpadů uvedených v příloze č. 1 k zákonu osoba sama.

3. Osoba má povinnost zbavit se movité věci, příslušející do některé ze skupin odpadů
uvedených v příloze č. 1 k zákonu, jestliže ji nepoužívá k původnímu účelu a věc ohrožuje
životní prostředí nebo byla vyřazena na základě zvláštního předpisu.
4. Nebezpečný odpad – odpad uvedený v Seznamu nebezpečných odpadů uvedeném
v prováděcím právním předpise a jakýkoliv jiný odpad vykazující jednu nebo více
nebezpečných vlastností uvedených v příloze č. 2 k zákonu.
5. Komunální odpad – veškerý odpad vznikající na území obce při činnosti fyzických osob,
s výjimkou odpadů vznikajících u právnických osob nebo fyzických osob oprávněných
k podnikání.
6. Biologicky rozložitelný odpad (dále jen „BRO“) je odpad uvedený v seznamu BRO,
kterým se pro účely této vyhlášky rozumí BRO z údržby zeleně (zejména listí, tráva , zbytky
rostlin, kořeny a listy zeleniny, květiny, větve keřů a stromů, piliny, spadané ovoce a
podobně) a BRO z kuchyní domácností (zbytky ovoce a zeleniny, okrajky z brambor, čajové
sáčky a kávová sedlina, zbytky pečiva, skořápky, zbytky jídel a podobně).
7. Složky zpětného odběru jsou elektrická a elektronická zařízení, zářivky a výbojky,
autobaterie a suché galvanické články, pneumatiky a jiné odpady podléhající zpětnému
odběru dle zákona.
8. Sběrná nádoba je typizovaná nádoba určená k odložení složek odpadu (tzv. popelnice,
kontejner nebo velkoobjemový kontejner). Ve sběrné nádobě jsou složky odpadu přechodně
shromážděny do doby svozu.
9. Shromažďování odpadů – krátkodobé soustřeďování odpadů do shromažďovacích
prostředků v místě jejich vzniku před dalším nakládáním s odpady.
10. Sběr odpadů – soustřeďování odpadů právnickou osobou nebo fyzickou osobou
oprávněnou k podnikání od jiných subjektů za účelem jejich předání k dalšímu využití nebo
odstranění.
11. Skládka odpadů – technické zařízení určené k odstraňování odpadů jejich trvalým a
řízeným uložením na zemi nebo do země.
12. Původce odpadů – právnická osoba, při jejíž činnosti vznikají odpady, nebo fyzická
osoba oprávněná k podnikání, při jejíž podnikatelské činnosti vznikají odpady. Pro komunální
odpady vznikající na území obce, které mají původ v činnosti fyzických osob, na něž se
nevztahují povinnosti původce, se za původce odpadů považuje obec. Obec se stává
původcem komunálních odpadů v okamžiku, kdy fyzická osoba odpady odloží na místě
k tomu určeném, obec se současně stane vlastníkem těchto odpadů.
13. Oprávněná osoba – každá osoba, která je oprávněna k nakládání s odpady podle
zákona nebo podle zvláštních právních předpisů.
14. Svozová společnost – oprávněná osoba, která má uzavřenou obchodní smlouvu
s městem Vimperk k podnikání v oblasti nakládání s komunálními odpady na správním
území města
Čl. III
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
-

popelnice (110 l, 120 l, 240 l)

-

kontejnery (1 100 l)

-

kontejner velkoobjemový
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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 – nádoba bílé barvy o objemu 1300 l

-

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) – je možno ukládat společně s plasty do žlutých kontejnerů
nebo do oranžových igelitových pytlů, které si občané mohou vyzvednout ve sběrném
dvoře, a po jejich naplnění je opět odevzdat tamtéž

b) sběrný dvůr
c) sběrny a výkupny odpadů
d) jiná místa, pokud je v nich organizován sběr využitelných složek odpadu nebo zpětný
odběr (např. obchody s elektrickými spotřebiči a elektronikou, prodejny pneumatik, prodejny
minerálních olejů, …)
3. Pro biologicky rozložitelný odpad
a) typizované sběrné nádoby (popelnice, kontejnery, kompostéry)
b) kompostárna Vimperk (dále jen „kompostárna“) v ulici 1. máje
4. Pro nebezpečný odpad
a) sběrný dvůr v ulici Sklářská
b) lékárny, kde je prováděn sběr starých léků podle zvláštního předpisu
c) jiná místa, pokud je v nich organizován sběr určitých druhů nebezpečných odpadů nebo
jejich zpětný odběr
5. Pro objemný odpad
a) sběrný dvůr
b) stanoviště určená dle harmonogramu svozu v předem určených a vyhlášených termínech
c) skládka komunálních odpadů Pravětín
d) jiná místa, pokud je v nich organizován sběr určitých druhů objemných odpadů
Další místa a zařízení:
Sběrný dvůr
-

sběrný dvůr (dále jen „SD“) je zřízen ve Sklářské ulici, Vimperk

-

specifikace odpadů ukládaných do SD je uvedena v příloze č. 1

-

provozní doba SD je určena v příloze č. 1
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Kompostárna
-

kompostárna je zřízena v ulici 1. máje (u městské čistírny odpadních vod proti městské
kotelně)

-

specifikace odpadů ukládaných do kompostárny je uvedena v příloze č. 2

-

provozní doba kompostárny je určena v příloze č. 2

Skládka komunálních odpadů Pravětín
-

skládka je zřízena v k. ú. Pravětín

-

specifikace odpadů ukládaných na skládku je uvedena v příloze č. 3

-

provozní doba skládky je určena v příloze č. 3

Provozovna Sběrných surovin a. s. v Boubínské ulici - možno odevzdávat veškeré druhy
odpadů, které jsou uvedeny v jejím provozním řádu.
Odpadkové koše umístěné na veřejných prostranstvích jsou určené pouze pro drobný
odpad související s krátkodobým pobytem osob na veřejných prostranstvích. Do
odpadkových košů nelze ukládat komunální odpad z domácností a odpad z provozování
živnostenské činnosti, papírové kartony a krabice, dále jakýkoliv nebezpečný odpad.
Kontejnery na hřbitově jsou určené pouze pro odpad vznikající na území hřbitova (zeleň,
květiny, věnce apod.).
Čl. IV
Systém nakládání s komunálním odpadem
Ve správním území města Vimperk je zaveden s platností od 01.02.2002 místní poplatek za
provoz systému shromažďování, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
Všichni poplatníci mají bezplatně k dispozici kontejnery na tříděný odpad (složky
z odděleného sběru). Seznam stanovišť je uveden v příloze č. 4.
Svoz komunálního odpadu zajišťuje svozová společnost v rozsahu uzavřených smluv a
v souladu s touto vyhláškou.
Umístění odpadových nádob:
Nádoby na odpad nesmí být umisťovány na veřejném prostranství bez předchozího souhlasu
města Vimperk, s výjimkou svozových dnů a to v době od 18:00 hod. předcházejícího dne do
18:00 hod. svozového dne.
V případě sporu bude stanoviště odpadových nádob určeno městem po dohodě s majitelem
nemovitosti a se svozovou společností. Pokud k dohodě nedojde, bude místo určeno
městem.
Interval svozu směsných komunálních odpadů:
Vimperk :
-

kontejnery o obsahu 1100 l – 1 x týdně

-

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

-

velkoobjemové kontejnery – 1x týdně
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Osady:
-

svoz odpadových nádob 1 x za 14 dní

Samoty:
Harmonogram svozu je totožný s nejbližší osadou. 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, 1. máje 147 a Větrná
120.
Rekreační objekty pro individuální rekreaci:
-

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

-

možnost využívání odpadových nádob města formou pronájmu na základě smlouvy,
harmonogram svozu je totožný s nejbližší osadou

Odstraňování odpadu provozovatelem zařízení:
Pravětín 23 (Farní charita Vimperk), Tovární 184, Tovární 338, 1. máje 115 (vše Siewer
správa majetku s. r. o. – ubytovny), Nerudova 267 (Střední škola – ubytovna).
Nakládání se stavebním odpadem
Stavební odpad (zemina, stavební a výkopový materiál) bude odkládán na náklady fyzické
nebo právnické osoby, při jejíž činnosti tento odpad vznikl, do velkoobjemových kontejnerů
oprávněné osoby a odvážen na skládku odpadů Pravětín; tím se nevylučuje možnost zajistit
si odvoz tohoto odpadu vlastními prostředky, popř. jiným způsobem, a jeho předání
oprávněným osobám.
Nakládání s odpadem z čištění komunikací a úklidu veřejných prostranství
Odpad z čištění veřejných komunikací a úklidu veřejných prostranství je ukládán pracovníky
oprávněné osoby na skládku odpadů Pravětín.
Nakládání s biologicky rozložitelným odpadem.
Pokud fyzická osoba s trvalým pobytem na území města Vimperk či fyzická osoba vlastnící
stavbu určenou nebo sloužící k rekreaci odstraňuje BRO z údržby vlastní zeleně (zejména
listí, tráva, zbytky rostlin, kořeny a listy zeleniny, květiny, větve keřů a stromů, piliny, spadané
ovoce a podobně) a BRO z kuchyní jejich domácností, rostlinný odpad ze zahrádek či jiných
pozemků (rozumí se listí, tráva a rostlinné zbytky), může tento odpad přednostně využít
kompostováním na pozemcích, k nimž má vlastnické právo. Dále je možno tento odpad
odvážet zdarma na kompostárnu nebo ukládat do k tomu určených sběrných nádob.
Sběr vyřazených léků - léky je možno odkládat pouze do specielního kontejneru
umístěného v lékárnách.
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Čl. V
Nepřípustné způsoby nakládání s odpadem
Je zakázáno:
1. Do sběrných nádob na komunální odpad ukládat:
- nebezpečný odpad
- stavební sutě
- objemný odpad
- horký popel
2. Odpad ve sběrných nádobách zhutňovat nebo zapalovat.
3. Ukládat odpad mimo určené sběrné nádoby.
Čl. VI
Poplatek za komunální odpad
Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálních odpadů je stanoven obecně závaznou vyhláškou o místních
poplatcích.
Čl. VII
Povinnosti fyzických osob.
1. Fyzické osoby jsou povinny 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 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 do SD nebo na skládku odpadů Pravětín.
5. Je zakázáno odkládat jakýkoli odpad mimo sběrné nádoby a prostory určené touto
vyhláškou.
Čl. VIII
Povinnosti vlastníků nemovitostí
Vlastník nemovitosti je povinen:
1. Nádobu na odpady označit číslem, shodným s číslem popisným nemovitosti, ke které
nádoba náleží.
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 minimální dostatečný objem se považuje 20 litrů na osobu a
týden.
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3. Zajistit čistotu a pořádek v přístřešku určeném pro umístění odpadových nádob v případě
umístění nádob na volném prostranství se rozumí udržování pořádku a čistoty v prostoru
vymezeném pro umístění těchto nádob.
4. V den svozu zpřístupnit stanoviště odpadových nádob a případně zajistit přistavení těchto
nádob a to v maximální vzdálenosti 5 m od obslužné komunikace.
Čl. IX
Sankce, kontrolní činnost
1. Porušení této obecně závazné vyhlášky lze postihovat podle zvláštních zákonů (zákon o
přestupcích, zákon o odpadech).
2. Kontrolou plnění povinností uložených touto vyhláškou jsou pověřeni pracovníci
Městského úřadu – odboru životního prostředí a Městské policie Vimperk.
Čl. X
Zrušovací ustanovení
Zrušuje se obecně závazná vyhláška města č. 3/2006 o nakládání s komunálním a se
stavebním odpadem.
Čl. XI
Účinnost
Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem následujícím po dni jejího
vyhlášení.

..…………………………….

.....….………………………….

Ing. Bohumil Petrášek v. r.

Ing. Jaroslava Martanová v. r.

starosta

místostarostka

Vyvěšeno na úřední desce dne:
Sejmuto z úřední desky dne:
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Příloha č. 1
Sběrný dvůr ve Sklářské ulici (dále jen „SD“).
Provozní doba:
Po: 08:00 - 12:00
Út:
St: 08:00 – 12:00
Pá:
So: 08:00 – 12:00

14:00 - 18:00
14:00 - 18:00
14:00 - 18:00
14:00 - 18:00

Kdo může v SD odkládat odpad:
Fyzické osoby s trvalým pobytem na území města (tuto skutečnost je třeba prokázat
občanským či jiným průkazem totožnosti) a fyzické osoby vlastnící stavbu určenou nebo
sloužící k rekreaci na území města (tuto skutečnost je třeba prokázat dokladem o zaplacení
místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálních odpadů) ukládají odpad do SD bezúplatně s výjimkou odpadů
uvedených v odst. 4 této přílohy. Objemný odpad mohou výše uvedené osoby ukládat
bezúplatně též na SD Pravětín.
Ostatní fyzické osoby, právnické osoby a fyzické osoby oprávněné k podnikání mohou
ukládat odpad do SD za úplatu. Cena je určena dle ceníku stanoveného provozovatelem SD.
1. Specifikace nebezpečných a ostatních odpadů 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
Barvy a laky obs. org. rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky
Nechlorované motorové, převodové a mazací oleje
Jiné motorové, převodové a mazací oleje
Papírové a lepenkové obaly
Plastové obaly
Plastové obaly
Kovové obaly
Směsné obaly
Skleněné obaly
Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito
látkami znečištěné
Absorpční činidla, filtrační materiály (včetně olejových filtrů jinak
blíže neurčených), čistící tkaniny a ochranné oděvy znečištěné
nebezpečnými látkami
Olejové filtry
Železné kovy
Olověné akumulátory
Nikl-kadmiové baterie a akumulátory
Dřevo
Sklo
Plasty
Jiné izolační materiály, které jsou nebo obsahují nebezpečné látky
Izolační materiály neuvedené pod čísly 170601 a 170603
Stavební materiály obsahující azbest
Železo a ocel
Směsné kovy
Papír a lepenka
Sklo
Rozpouštědla
Kyseliny

8

Kategorie
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
Zářivky a jiný odpad obsahující rtuť
Vyřazená zařízení obsahující chlorofluorouhlíky/lednice
Jedlý olej a tuk
Olej a tuk neuvedený pod číslem 200125
Barvy, tiskařské barvy, lepidla a pryskyřice obsahující nebezpečné
látky
Nepoužitelná cyklostatika
Jiná nepoužitelná léčiva neuvedená pod číslem 200131
Baterie a akumulátory, zařazené pod číslem 100601, 160602 nebo
pod číslem 160603 a netříděné baterie a akumulátory obsahující
tyto baterie
Baterie a akumulátory neuvedené pod číslem 200133
Vyřazené elektrické a elektronické zařízení obsahující nebezpečné
látky neuvedené pod čísly 200121 a 200123/monitory, televizní
obrazovky
Vyřazené elektrické elektronické zařízení neuvedené pod čísly
200121, 200123 a 200135
Plasty
Plasty
Kovy
Kovy
Směsný 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 nebezpečné odpady patří např.:
-

obaly od barev, sprejů, rozpouštědla, kyseliny, pesticidy, zbytky ropných látek, jedy, oleje
nepodléhající zpětnému odběru, baterie a akumulátory, olejové filtry, nemrznoucí
kapaliny, dehet, fotochemikálie

Mezi ostatní odpady patří např.:
-

objemný odpad – dřevotřískové desky, nábytek, matrace, koberce, linolea, kočárky.
Objemný odpad – nábytek (skříně apod.) musí být z úsporných důvodů před předáním do
sběrného dvora rozebrán. Rovněž SD Pravětín přijme tento odpad od fyzických osob za
stejných podmínek jako ve sběrném dvoře.

-

kovy – všechny druhy bez rozdílu

-

plasty – zejména velké kusy, které se nevejdou do žlutých kontejnerů ve městě (plastový
nábytek, kanystry, fólie)

-

papírové a lepenkové obaly – zejména velké kusy, které se nevejdou do modrých
kontejnerů ve městě

-

nápojový kartón (tetrapak) – krabice od mléka, džusů, vín, apod., označené C/PAP 81
nebo 84
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2. SD je zároveň místem zpětného odběru těchto výrobků:
a) elektrozařízení (elektroodpady) všechny výrobky, pro které je elektrický proud
hlavním zdrojem energie (s výjimkou svítidel z domácností) např. ledničky, televize,
rádia, myčky, vysavače, vrtačky, elektrické zahradní nářadí, telefony, zářivky, úsporky
b) elektrické akumulátory (autobaterie)
c) galvanické články a baterie (tužkové baterie, ploché, knoflíkové, baterie z mobilních
telefonů)
Veškeré tyto výrobky podléhají zpětnému odběru (zákon 185/2001 Sb., § 38) tzn., že
prodejci jsou též povinni je od spotřebitele odebrat. V případě elektrozařízení ve stejném
počtu kusů prodávaného elektrozařízení podobného typu a použití (např. lednici za lednici).
Elektrické akumulátory a galvanické články a baterie bez vázání na počet kusů a nákup
zboží.
3. SD není místem zpětného odběru těchto výrobků:
a) oleje jiné než surové minerální oleje a surové oleje z živičných nerostů
b) pneumatiky
Poslední prodejce je povinen tyto výrobky odebírat přímo v provozovně a to bez nároku na
úplatu od spotřebitele, po celou provozní dobu a bez vázání odebrání použitých výrobků
určených ke zpětnému odběru na nákup zboží (zák. č. 185/01 Sb. o odpadech, § 38).
4. Zpoplatněné odpady, které jsou v SD přijímány :
a) izolační materiály a stavební materiály (eternit) – do 50 kg včetně zdarma, za
každý další započatý kilogram platba dle ceníku stanoveného provozovatelem SD
b) ostatní izolační materiály (lepenka) – do 50 kg včetně zdarma, za každý další
započatý kilogram platba dle ceníku stanoveného provozovatelem SD
c) stavební materiály na bázi sádry, stavební a demoliční odpad, dřevo
(sádrokartón, okna, dveře) – do 50 kg včetně zdarma, za každý další započatý
kilogram platba dle ceníku stanoveného provozovatelem SD
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Příloha č. 2
Přehled druhů odpadů, pro něž je zařízení určeno – kontejnerová kompostárna
Seznam shromažďovaných odpadů kategorie „O“ v daném zařízení podle vyhlášky MŽP
č.381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalogu odpadů, v platném znění - v následujícím
rozsahu:
Kód
druhu
odpadu
02 01 03
02 01 07
03 01 01
03 01 05
15 01 01
15 01 03
17 02 01
19 05 03
19 08 05
19 08 09
19 08 12
19 08 14
19 12 01
19 12 07
20 01 01
20 01 08
20 01 25
20 01 38
20 02 01
20 03 02

Název druhu odpadu

kategorie

Odpad rostlinných pletiv
Odpady z lesnictví
Odpadní kůra a korek
Piliny, hobliny.
Papírové a lepenkové obaly
Dřevěné obaly
Dřevo
Kompost nevyhovující jakosti (=fermentát)
Kaly z čištění komunálních odpadních vod
Směs tuků a olejů z odlučovačů tuků obsahující pouze jedlé oleje a jedlé
tuky
Kaly z biologického čištění průmyslových odpadních vod neuvedené
pod číslem 19 08 11
Kaly z jiných způsobů čištění průmyslových odpadních vod neuvedené
pod číslem 19 08 13
Papír a lepenka
Dřevo neuvedené pod číslem 19 12 06
Papír a lepenka
Biologicky rozložitelný odpad z kchyní a stravoven
Jedlý olej a tuk
Dřevo neuvedené pod číslem 20 01 37
Biologicky rozložitelný odpad
Odpad z tržišť

O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O

Přehled druhů odpadů, pro něž je zařízení určeno – dozrávací plocha
Seznam shromažďovaných odpadů kategorie „O“ v daném zařízení podle vyhlášky MŽP
č.381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalogu odpadů, v platném znění - v následujícím
rozsahu:
Kód druhu
odpadu
02 01 03
02 01 07
03 01 01
03 01 05
19 05 03
20 02 01

Název druhu odpadu

kategorie

Odpad rostlinných pletiv
Odpady z lesnictví
Odpadní kůra a korek
Piliny, hobliny, odřezky, dřevo, dřevotřískové desky a dýhy,
neuvedené pod číslem 030104
Kompost nevyhovující jakosti (= fermentát)
Biologicky rozložitelný odpad
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O
O
O
O
O
O

Provozní doba pro veřejnost
od 1. března do 30. listopadu
Sobota: 15:00 – 18:00
Na zavolání v tyto dny a hodiny:
od 1. dubna do 30. listopadu
Pondělí: 08:00 – 12:00, 13:00 – 15:00
Úterý:
08:00 – 12:00, 13:00 – 15:00
Středa:
08:00 – 12:00, 13:00 – 15:00
Čtvrtek: 08:00 – 12:00, 13:00 – 15:00
Pátek:
08:00 – 12:00, 13:00 – 15:00
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Příloha č. 3
B.3.a Seznam druhů odpadů, které lze ukládat, přijímat a odstraňovat na skládce

Tabulka č. 1 - Seznam odpadů k odstraňování uložením (D1) dle platného Katalogu
odpadů (vyhláška č. 381/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů)
Katalogové
Kat. číslo
Název druhu odpadu
odpadu
ODPADY ZE ZEMĚDĚLSTVÍ, ZAHRADNICTVÍ, RYBÁŘSTVÍ, LESNICTVÍ,
2
MYSLIVOSTI A Z VÝROBY A ZPRACOVÁNÍ POTRAVIN
02 01
Odpady ze zemědělství, zahradnictví, lesnictví, myslivosti, rybářství
O
02 01 07
Odpady z lesnictví (pouze pařezy a biologicky nerozložitelné odpady)
Odpady z výroby a ze zpracování ovoce, zeleniny, obilovin, jedlých
olejů, kakaa, kávy a tabáku; odpady z konzervárenského a tabákového
02 03
průmyslu z výroby droždí a kvasničného extraktu, z přípravy a kvašení
melasy
O
02 03 04
Suroviny nevhodné ke spotřebě nebo zpracování
02 06
Odpady z pekáren a výroby cukrovinek
O
02 06 01
Suroviny nevhodné ke spotřebě nebo zpracování
ODPADY ZE ZPRACOVÁNÍ DŘEVA A VÝROBY DESEK, NÁBYTKU,
3
CELULÓZY, PAPÍRU A LEPENKY
03 01
Odpady ze zpracování dřeva a výroby desek a nábytku
Piliny, hobliny, odřezky, dřevo, dřevotřískové desky a dýhy, neuvedené pod
O
03 01 05
číslem 03 01 04
03 03
Odpady z výroby a zpracování celulózy, papíru a lepenky
O
03 03 07
Mechanicky oddělený výmět z rozvlákňování odpadního papíru a lepenky
6
ODPADY Z ANORGANICKÝCH CHEMICKÝCH PROCESŮ
06 13
Odpady z jiných anorganických chemických procesů
N
06 13 04*
Odpady ze zpracování azbestu
7
ODPADY Z ORGANICKÝCH CHEMICKÝCH PROCESŮ
Odpady z výroby, zpracování, distribuce a používání plastů,
07 02
syntetického kaučuku a syntetických vláken
O
07 02 13
Plastový odpad
10
ODPADY Z TEPELNÝCH PROCESŮ
Odpady z elektráren a jiných spalovacích zařízení (kromě odpadů
10 01
uvedených v podskupině 19)
Škvára, struska a kotelní prach (kromě kotelního prachu uvedeného pod
O
10 01 01
číslem 10 01 04)
O
10 01 02
Popílek ze spalování uhlí
O
10 01 03
Popílek ze spalování rašeliny a neošetřeného dřeva
Škvára, struska a kotelní prach ze spoluspalování odpadu neuvedené pod
O
10 01 15
číslem 10 01 14
10 11
Odpady z výroby skla a skleněných výrobků
O
10 11 03
Odpadní materiály na bázi skelných vláken
Odpady z výroby cementu, vápna a sádry a předmětů a výrobků z nich
10 13
vyráběných
N
10 13 09*
Odpady z výroby azbestocementu obsahující azbest
O
10 13 14
Odpadní beton a betonový kal
ODPADNÍ OBALY; ABSORPČNÍ ČINIDLA, ČISTICÍ TKANINY,
15
FILTRAČNÍ MATERIÁLY A OCHRANNÉ ODĚVY JINAK NEURČENÉ
15 01
Obaly (včetně odděleně sbíraného komunálního obalového odpadu)
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O
O
O
O
O
O
O

15 01 01
15 01 02
15 01 03
15 01 05
15 01 06
15 01 07
15 01 09
15 02

O

15 02 03
16
16 01

N
O
O
O
N
N

16 01 11*۞
16 01 19
16 01 20
16 01 22
16 02
16 02 12*۞
16 02 15*۞
16 11

N

16 11 01*

N

16 11 03*

N

16 11 05*
17

O
O
O

17 01
17 01 01
17 01 02
17 01 03

O

17 01 07

O
O
O

17 02
17 02 01
17 02 02
17 02 03
17 05

O
O
N
N
N

17 05 04
17 05 06
17 06
17 06 01*
17 06 04
17 06 05*
17 09

N

17 09 03*

O

17 09 04

Papírové a lepenkové obaly
Plastové obaly
Dřevěné obaly
Kompozitní obaly
Směsné obaly
Skleněné obaly
Textilní obaly
Absorpční činidla, filtrační materiály, čisticí tkaniny a ochranné oděvy
Absorpční činidla, filtrační materiály, čisticí tkaniny a ochranné oděvy
neuvedené pod číslem 15 02 02
ODPADY V TOMTO KATALOGU JINAK NEURČENÉ
Vyřazená vozidla (autovraky) z různých druhů dopravy (včetně
stavebních strojů) a odpady z demontáže těchto vozidel a z jejich
údržby
Brzdové destičky obsahující azbest
Plasty
Sklo
Součástky jinak blíže neurčené
Odpady z elektrického a elektronického zařízení
Vyřazená zařízení obsahující volný azbest
Nebezpečné složky odstraněné z vyřazených zařízení
Odpadní vyzdívky a žáruvzdorné materiály
Vyzdívky na bázi uhlíku a žáruvzdorné materiály z metalurgických procesů
obsahující nebezpečné látky
Jiné vyzdívky a žáruvzdorné materiály z metalurgických procesů obsahující
nebezpečné látky
Vyzdívky a žáruvzdorné materiály z nemetalurgických procesů obsahující
nebezpečné látky
STAVEBNÍ A DEMOLIČNÍ ODPADY (VČETNĚ VYTĚŽENÉ ZEMINY Z
KONTAMINOVANÝCH MÍST)
Beton, cihly, tašky a keramika
Beton
Cihly
Tašky a keramické výrobky
Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků
neuvedené pod číslem 17 01 06
Dřevo, sklo a plasty
Dřevo
Sklo
Plasty
Zemina (včetně vytěžené zeminy z kontaminovaných míst), kamení a
vytěžená hlušina
Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03
Vytěžená hlušina neuvedená pod číslem 17 05 05
Izolační materiály
Izolační materiál s obsahem azbestu
Izolační materiály neuvedené pod čísly 17 06 01 a 17 06 03
Stavební materiály obsahující azbest
Jiné stavební a demoliční odpady
Jiné stavební a demoliční odpady (včetně směsných stavebních a
demoličních odpadů) obsahující nebezpečné látky
Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09

14

02 a 17 09 03
19

O
O
O

20 01 01
20 01 10
20 01 11
20 01 38
20 01 39
20 02
20 02 03
20 03
20 03 01
20 03 02
20 03 03

Odpady z aerobního zpracování pevných odpadů
Nezkompostovaný podíl komunálního nebo podobného odpadu
Odpady z čistíren odpadních vod jinde neuvedené
Shrabky z česlí
Odpady z lapáků písku
Odpady z výroby vody pro spotřebu lidí nebo vody pro průmyslové
účely
Kaly z čiření vody (odvodněné na rypný stav)
Upotřebené aktivní uhlí
Odpady z úpravy odpadů jinde neuvedené (např. třídění, drcení,
lisování, peletizace)
Papír a lepenka (pouze je-li znečištěn nebo jinak znehodnocen)
Plasty a kaučuk (pouze jsou-li znečištěny nebo jinak znehodnoceny)
Sklo
Nerosty (např. písek, kameny)
Jiné odpady (včetně směsí materiálů) z mechanické úpravy odpadu
neuvedené pod číslem 19 12 11
KOMUNÁLNÍ ODPADY (ODPADY Z DOMÁCNOSTÍ A PODOBNÉ
ŽIVNOSTENSKÉ, PRŮMYSLOVÉ ODPADY A ODPADY Z ÚŘADŮ) ,
VČETNĚ SLOŽEK Z ODDĚLENÉHO SBĚRU
Složky z odděleného sběru (kromě odpadů uvedených v podskupině
15 01)
Papír a lepenka (pouze je-li znečištěn nebo jinak znehodnocen)
Oděvy
Textilní materiály
Dřevo neuvedené pod číslem 20 01 37
Plasty (pouze jsou-li znečištěny nebo jinak znehodnoceny)
Odpady ze zahrad a parků (včetně hřbitovního odpadu)
Jiný biologicky nerozložitelný odpad
Ostatní komunální odpady
Směsný komunální odpad
Odpad z tržišť
Uliční smetky

O

20 03 06

Odpad z čištění kanalizace

O
O
O

19 05
19 05 01
19 08
19 08 01
19 08 02

ODPADY ZE ZAŘÍZENÍ NA ZPRACOVÁNÍ (VYUŽÍVÁNÍ A
ODSTRAŇOVÁNÍ) ODPADU, Z ČISTÍREN ODPADNÍCH VOD PRO
ČIŠTĚNÍ TĚCHTO VOD MIMO MÍSTO JEJICH VZNIKU A Z VÝROBY
VODY PRO SPOTŘEBU LIDÍ A VODY PRO PRŮMYSLOVÉ ÚČELY

19 09
O
O

19 09 02
19 09 04
19 12

O
O
O
O

19 12 01
19 12 04
19 12 05
19 12 09

O

19 12 12
20
20 01

O
O
O
O
O
O

O
20 03 07
Objemný odpad
Odpady označené v této příloze symbolem ۞lze využívat pro TZS pouze do sektoru
(podskupiny) S-OO1.
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B.3.c Odpady používané jako technologický materiál na zajištění skládky
Tabulka č. 2 - Seznam odpadů k využití jako technologických materiálů
Katalogové
Kat.
Název druhu odpadu
číslo
O
01 01 01
Odpad z těžby rudných nerostů
O
01 01 02
Odpad z těžby nerudných nerostů
O
01 04 08
Odpadní štěrk a kamenivo neuvedené pod číslem 01 04 07
O
01 04 09
Odpadní písek a jíl
O
02 01 07
Odpady z lesnictví
O
03 01 01
Odpadní kůra a korek
Škvára, struska a kotelní prach (kromě kotelního prachu uvedeného pod číslem
O
10 01 01
10 01 04), (pouze k proložení do tělesa skládky, ne na překryv)
O
10 01 02
Popílek ze spalování uhlí (pouze k proložení do tělesa skládky, ne na překryv)
O
16 01 03
Pneumatiky (pouze na ochranu folie); konstrukční materiál
O
17 01 01
Beton
O
17 01 02
Cihly
O
17 01 03
Tašky a keramické výrobky
Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků
O
17 01 07
neuvedené pod číslem 17 01 06
O
17 05 04
Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03
O
17 05 06
Vytěžená hlušina neuvedená pod číslem 17 05 05
Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a
O
17 09 04
17 09 03
Jiný popel a struska neuvedené pod číslem 19 01 11 (pouze k proložení do
O
19 01 12
tělesa skládky, ne na překryv)
O
19 05 03
Kompost nevyhovující jakosti
O
19 08 02
Odpady z lapáků písků
O
19 12 09
Nerosty (např. písek, kameny)
O
20 02 01
Biologicky rozložitelný odpad
O
20 02 02
Zemina a kameny
O
20 03 03
Uliční smetky
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Příloha č. 4
Seznam stanovišť na sběr tříděného odpadu:
Vimperk
Kaplířova, Na tržnici, K. Weise, Obchodní dům COOP, COOP Špidrova, DPS – Pivovarská
čp. 81, SAK – Pražská 169, Klostermannova, Smetanova – autoškola, Čelakovského,
Čelakovského – bytovky, Mírová 421 - 429, Mírová 422, Mírová 431(za Detvou), Nerudova
(Střední škola Vimperk), Mírová 454, Mírová 456 (horní řada), K Rokli, Luční, Mírová 433,
Pražská 202, SNP 465, ZŠ TGM 1. máje, ZŠ TGM v parku, Sklářská, Penny Market, SNP
461, Nad pekárnou, Nemocnice, Nad Stadionem 355, Nad Stadionem 357, Kasárna
Špidrova, LIDL, ZŠ Smetanova, TKB, Pasovská, Boubínská, Správa NP a CHKOŠ a NP 1.
máje, Jihotrans (ČSAD), MěÚ Vimperk – čp. 8, MěÚ Vimperk čp. 6, Česká spořitelna 1.
máje, Strojírna Špidrova, U Sloupů – parkoviště, SAK u Stavoplastu, Tesco, točna autobusu
u nemocnice, Purkártova
Osady
Korkusova Huť, Lipka, Hrabice, Výškovice, Boubská, Bořanovice, Klášterec, Pravětín Skláře,
Cejsice, Křesánov, Vácha – elektro Buk
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Informace k OZV.
Nakládání s autovraky.
1. Každý, kdo se zbavuje autovraku, je podle zákona povinen autovrak předat pouze
osobám, které jsou provozovateli zařízení ke sběru, výkupu, zpracování, využívání nebo
odstraňování autovraků. Seznam oprávněných osob je k dispozici na Městském úřadě
Vimperk, odboru životního prostředí a odboru dopravy a silničního hospodářství.
2. Vlastník vozidla před jeho předáním podle odstavce 1 je podle zákona povinen umístit
vozidlo na místo, kde nepoškodí nebo neohrozí životní prostředí ani nenaruší estetický
vzhled obce, přírody nebo krajiny.
3. Obecní úřad uloží pokutu až do výše 20 000 Kč fyzické osobě, která není podnikatelem a
dopustí se přestupku tím, že se zbaví autovraku nebo umístí vozidlo vyřazené z registru
vozidel v rozporu s tímto zákonem.
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