MĚSTO NOVÉ STRAŠECÍ
Obecně závazná vyhláška č. 4/2016
o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města Nového
Strašecí
Zastupitelstvo města Nové Strašecí se na svém zasedání dne 15.12.2016 usnesením č. 140
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) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon o obcích“), tuto obecně závaznou
vyhlášku:
Čl. 1
Úvodní ustanovení
Tato obecně závazná vyhláška (dále jen „vyhláška“) stanovuje systém shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na katastrálním
území města Nového Strašecí, včetně nakládání se stavebním odpadem 1 (dále jen „místní
systém“).
Čl. 2
Třídění komunálního odpadu
Komunální odpad se třídí na:
1. tříděný odpad, kterým je papír, sklo, plasty včetně PET lahví, nápojové kartóny
2. nebezpečné odpady (odpad minimálně s 1 nebezpečnou vlastností – viz příloha č. 2
zákona o odpadech)
3. objemný komunální odpad (nelze umístit do běžných odpadových nádob)
4. biologicky rozložitelný odpad
5. kovy
6. směsný komunální odpad (zbylý odpad po vytřídění předcházejících složek).
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Vyhláška č. 93/2016 Sb., o Katalogu odpadů

Čl. 3
Shromažďování tříděného odpadu
1) Tříděný odpad – papír, plasty, sklo a nápojové kartóny – je shromažďován do sběrných
nádob o objemu 120 l, 240 l nebo 1100 l k tomu speciálně určených.
2) Sběrné nádoby pro tříděný odpad uvedený v odst. 1 tohoto článku jsou rozmístěny na
území města na volně přístupných pozemcích. Sběrné nádoby jsou barevně odlišeny a
označeny příslušnými nápisy:
a) PAPÍR – barva modrá
b) PLASTY vč. PET lahví a nápojových kartónů – barva žlutá
c) SKLO – barva zelená – v místech, kde jsou umístěny kontejnery na dělený sběr se
sklo třídí na čiré a barevné
Čl. 4
Sběr nebezpečných složek komunálního odpadu
Sběr a svoz nebezpečných složek komunálního odpadu2) je zajišťován v provozní době ve
shromažďovacím místě odpadů ve speciálních nádobách k tomu určených a označených
číslem odpadu.
Čl. 5
Sběr a svoz objemného odpadu
1) Objemný odpad je takový odpad, který vzhledem ke svým rozměrům nemůže být umístěn
do sběrných nádob (např. koberce, matrace, nábytek ....).
2) Sběr a svoz objemného odpadu je zajišťován minimálně dvakrát ročně jeho odebíráním na
předem vyhlášených přechodných stanovištích přímo do zvláštních sběrných nádob k tomuto
účelu určených. Informace o sběru jsou zveřejňovány na úřední desce městského úřadu a
publikovány v měsíčním periodiku Novostrašecký měsíčník a na oficiálních stránkách
www.novestraseci.cz.
3) Objemný odpad lze odevzdávat ve stanovenou provozní dobu ve shromažďovacím místě
odpadů.

2)

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 185/2001 Sb., o
odpadech a o změněn některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Čl. 6
Využití, sběr a shromažďování biologicky rozložitelného odpadu
1) Biologicky rozložitelný odpad vznikající při údržbě zahrad a dalších ploch by měly fyzické
osoby prioritně využít ke kompostování na vlastních pozemcích.
2) Místem sběru biologicky rozložitelného odpadu nevyužitého ke kompostování je určeno
shromažďovací místo odpadů.
3) Vánoční stromky se shromažďují na stanovištích sběrných nádob o objemu 1100 l pro
tříděný odpad v době od 1. do 15. ledna příslušného roku. Mimo uvedený termín je prováděn
jejich sběr ve shromažďovacím místě odpadů.
Čl. 7
Sběr kovů
1) Místem sběru kovů je určeno shromažďovací místo odpadů.
2) Při sběru stanovených kovových odpadů je nutné dodržet podmínky stanovené zvláštním
předpisem.
Čl. 8
Shromažďování směsného odpadu
1) Směsný odpad se shromažďuje do sběrných nádob. Pro účely této vyhlášky sběrnými
nádobami jsou
a) typizované sběrné nádoby plastové či kovové odpadové nádoby o objemu 110 l až
1100 l, popř. igelitové pytle (dále jen „sběrné nádoby“) určené ke shromažďování
směsného komunálního odpadu,
b) odpadkové koše, které jsou umístěny na veřejných prostranstvích, sloužící
pro odkládání drobného směsného komunálního odpadu a psích výkalů.
2) Stanoviště sběrných nádob je místo, kde jsou sběrné nádoby trvale nebo přechodně
umístěny za účelem odstranění směsného odpadu oprávněnou osobou. Stanoviště sběrných
nádob jsou individuální nebo společná pro více uživatelů.
3) Zásady pro přidělování sběrných nádob pro jednotlivé nemovitosti jsou stanoveny
v dokumentu „Kritéria pro přidělování odpadových nádob“, schválených radou města.
4) Směsný odpad lze do typizovaných odpadových nádob ukládat jen tak, aby je bylo možné
uzavřít a odpad z ní nevypadával. Odpad nesmí být hutněn a ani jinak měněny jeho vlastnosti.
Ukládat odpad, který by poškozoval nádobu je nepřípustné. Pokud fyzické osoby vyprodukují
více odpadu, než je možno uložit do přidělených nádob, je k bezplatnému odložení tohoto
odpadu určeno shromažďovací místo odpadů.
5) Užívat odpadové nádoby na směsný komunální odpad přidělené jednotlivým nemovitostem
mohou jen fyzické osoby v nemovitosti trvale bydlící nebo ji užívající.

6) Svoz komunálního odpadu je prováděn s minimální četností 1 x za 14 dní. Svozové dny
budou pravidelně 1 x ročně oznámeny na úřední desce a v měsíčním periodiku Novostrašecký
měsíčník. V případě změny v průběhu roku budou tyto změny oznámeny obdobně.
7) Sběrné nádoby budou fyzickými osobami, které je užívají, přistavovány ke svozu na
veřejně přístupné prostranství pouze v den svozu či v den svozu předcházejícímu, a to
maximálně 5 m od komunikace, která svými parametry umožňuje pohyb svozové techniky.
8) Sběrné nádoby přistavené ke svozu musí být umisťovány na okraj chodníku při hranici
s vozovkou, nebo na okraj vozovky tam, kde není chodník.
9) Svozovým dnem pro účely této vyhlášky se rozumí doba od 6:00 do 22:00 hod. příslušného
kalendářního dne, pokud není stanoveno a dopředu oznámeno jinak.

Čl. 9
Nakládání se stavebním odpadem
1) Stavebním odpadem se rozumí stavební odpad a demoliční odpad. Stavební odpad není
odpadem komunálním.
2) Stavební odpad lze použít, předat či zneškodnit zákonem o odpadech stanoveným
způsobem.
3) Uložení stavebního odpadu je možné při objemu:
a) do 0,5 m3 na osobu a měsíc ve shromažďovacím místě odpadů bezplatně za
předpokladu, že nebude obsahovat azbest,
b) nad 0,5 m3 na osobu a měsíc do velkoobjemového kontejneru přistaveného na
základě objednávky osobou oprávněnou za podmínky úhrady objednatelem.
Čl. 10
Ostatní ustanovení
Původci, kteří produkují odpad zařazený podle Katalogu odpadů jako odpad podobný
komunálnímu z činnosti právnických osob a fyzických osob oprávněných k podnikání, mohou
na základě smlouvy s obcí využít systému zavedeného obcí pro nakládání s komunálním
odpadem. Smlouva musí být písemná a musí obsahovat vždy výši sjednané ceny za tuto
službu.

Čl. 11
Zrušovací ustanovení
Zrušuje se obecně závazná vyhláška č. 6/2011 o stanovení systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním
odpadem na území města Nového Strašecí a obecně závazná vyhláška č. 3/2015, kterou se
mění vyhláška č. 6/2011.

Čl. 12
Závěrečná ustanovení
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1.1.2017

RNDr. Libuše Vosátková v.r.
místostarostka města

Mgr. Karel Filip v.r.
starosta města

