
Pro jednání Zastupitelstva města Čáslav
konaného dne 10. 2. 2020

Zpráva č.:

Obecně závazná vyhláška o stanovení systému shromažd'ování, sběru,
přepravy, třídění, využivánÍ a odstraňování komunálního odpadu na území

města Čáslav

Předkládá: jUDr. Vlastislav Málek starosta

Návrh na usneseni:

Zastupitelstvo města Čáslav po projednáni svým usnesením č. 19/2020 schvaluje Obecně závaznou

vyhlášku Č. 1/2020 o stanoveni systému shromažd'ování, sběru, přepravy, tříděni, využÍváni

a odstraňování komuná|niho odpadu na územíměsta Čáslav dle důvodové zprávy.

Zpracovala:
ref. odbo,u životního ,rostřed'

Důvodová zpráva

Obecně závazná vyhláška o stanoveni systému shromažd'ování, sběru, přepravy, třÍděni, využívánÍ
a odstraňování komunálního odpadu na území města Čáslav byla schválena Zastupitelstvem města

Čáslav 20.6.2016 v souladu s § 35 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších

předpisů a podle §17 odst. 2 zákona č.185/2001Sb., o odpadech a o změně některých dalších

zákonů (dále jen zákon o odpadech).

Novela vyhláŠky o stanovení systému shromažd'ování, sběru, přepravy, třIdění, využívání
a odstraňování komuná|njho odpadu na území města Čáslav byla zpracována na základě

Metodického materiálu odboru veřejné správy, dozoru a kontroly Ministerstva vnitra, a to v důsledku

změny zákona o odpadech a několika dalších změn ve způsobu sběru některých složek odpadů.

Vyhláška byla komplexně upravena a zobecněna tak, aby co nejvíce odpovídala vzoru ministerstva

a aby nebyla nutná příliš Častá novelizace.



Konkrétně se jedná o tyto změny:

Byl zrušen Článek 2 Základni pojmy, které jsou stanoveny v zákoně o odpadech a není třeba je uvádět

v obecně závazné vyhlášce. Nový článek 2 popisuje třjděnÍ komunálního odpadu.

Do článku 3 Shromažd'ovánitřÍděného odpadu jsou zahrnuty také jedlé oleje a tuky, jejichž sběr musí

být od 1. 1. 2020 zajištěn.

Původní článek 4 Shromažd'ování směsného komunálnIho odpadu nyní popisuje sběrné nádoby

a stanoviště. RozdělenI na jednotlivé složky bylo zrušeno a tyto složky jsou popisovány samostatně

v nás|edujÍcÍch článcích 5 až 9:
Článek 5: Sběra svoz nebezpečných složek komunálního odpadu

Článek 6: Sběra svoz objemného odpadu

Článek 7: Sběr a svoz kovového odpadu

Článek 8: Sběr a svoz biologicky rozložitelného odpadu

Článek 9: Nakládání se stavebním odpadem

Byl zrušen původní článek 5 Povinnosti fyzických osob a článek 6 Sankce, které jsou stanoveny

v zákoně o odpadech.

Původní článek 7 Společná a závěrečná ustanovení je nyní uveden jako článek 10.



OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 1/2020

o stanovení sYstému shromažd'ováni, sběru, přepravy', tříděni, vYužívánÍ a odstraňování
komunálního odpadu na území města Čáslav

Zastupitelstvo města Čáslav se usneslo podle § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona

č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a podle § 17 odst. 2 zákona č. 185/2001 Sb.,

o odpadech a o změně některých dalších zákonů (dále jen zákona o odpadech), dne ............... vydat

tuto obecně závaznou vyhlášku.

Článek 1.
Úvodní ustanoveni

Tato obecně závazná vyhláška (dále jen ,,vyhláška") stanovuje systém shromažd'ováni, sběru,

přepravy, třÍdění, využíváni a odstraňováni komunálního odpadu vznikajÍcÍho na území města Čáslav,

včetně nakládánise stavebním odpadem.

Článek 2.

Třídění komunálního odpadu

l) KomunálnI odpad se třIdí na složky:

a) Papír

b) Plasty včetně PET lahvi

c) Sklo

d) Nápojové kartony

e) Biologické odpady (minimálně rostlinného původu)

f) Kovy

g) Nebezpečné komunálnI odpady

h) objemný odpad

i) Směsný komunálni odpad

j) jedlé oleje a tuky

2) Směsným komunálním odpadem se rozurrňzbylý komunální odpad po vytřídění jednotlivých složek

podle odst. 1pIsm. a), b), C), d), e), f), g), h) a j).



Článek 3.

Shromažd'ovánítříděného odpadu

l) Pro nakládáni s komunálnIm odpadem, tj. jeho shromažd'ováni a tříděni, jsou občanům

k dispozici zvláštní sběrné nádoby, které jsou umístěny na území města Čáslav.

2) Zvláštnisběrné nádoby jsou barevně odlišeny a označeny přIslušnými nápisy:

a) Papír, barva modrá

b) Plasty, barva žlutá

c) Sklo, barva zelená

d) Nápojové kartony, barva černo-oranžová

e) Biologické odpady, barva hnědá

f) Jedlé oleje a tuky, barva černá

3) Do zvláštních sběrných nádob je zakázáno ukládat jiné složky komunálnIch odpadů,

než pro které jsou určeny.

4) Tříděný odpad lze také odevzdávat ve sběrném dvoře, který je umístěn v areálu skládky

společnosti AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o., Hejdof 1666, Čáslav.

Článek 4.

Shromažd'ování směsného komunálního odpadu

l) Pro shromažd'ováni směsného komunálního odpadu slouží typizované sběrné nádoby

o objemu 120, 240 a 1100 litrů.

2) Odpadkové koše, které jsou umístěny na veřejných prostranstvích města, sIoužI

pro odkládáni drobného směsného komunálního odpadu.

3) Stanoviště sběrných nádob je místo, kde jsou sběrné nádoby trvale nebo přechodně

umístěny za účelem dalšího nakládání se směsným komunálnIm odpadem oprávněnou

osobou. Stanoviště sběrných nádob jsou individuálni nebo společná pro vÍce uživatelů.



Článek 5.

Sběr a svoz nebezpečných složek komunálnIho odpadu

l) Sběr a svoz nebezpečných složek komunálnIho odpadu je zajišťován minimálně dvakrát ročně

dle harmonogramu svozové společnosti prostřednictvím svozu z ulice, případně je lze

odevzdat také ve sběrném dvořen v areálu skládky.

2) Shromažd°ován1 objemného odpadu podléhá požadavkům stanoveným v ČI. 3 odst. 3.

Článek 6.

Sběr a svoz objemného odpadu

l) objemný odpad je takový odpad, který vzhledem ke svým rozměrům nemůže být umístěn

do sběrných nádob (např. koberce, matrace, nábytek, dřevo...).

2) Sběr a svoz objemného odpadu je realizován pouličním svozem dle harmonogramu svozové

společnosti. Lze odevzdat také ve sběrném dvoře v areálu skládky.

3) Shromažd'ování objemného odpadu podléhá požadavkům stanoveným v ČI. 3 odst. 3.

Článek 7.

Sběr a svoz kovového odpadu

l) Sběr a svoz kovového odpadu je zajišťován dle harmonogramu svozové společnosti

minimálně dvakrát ročně prostřednictvím svozu z ulice,

2) Kovy lze odevzdattaké ve sběrném dvořen v areálu skládky.

Článek 8.

Sběr a svoz biologicky rozložitelného odpadu

l) Sběr a svoz biologicky rozložitelného odpadu probíhá jednou týdně v období od dubna

do listopadu dle svozového harmonogramu.

2) Biologicky rozložitelný odpad lze také odevzdávat ve sběrném dvoře v areálu skládky.



Článek 9.

Nakládání se stavebním odpadem

l) Stavebním odpadem se rozumí stavební a demoliční odpad. Stavební odpad není odpadem

komuná|nim. Stavební odpad lze použit, předat či odstranit pouze zákonem stanoveným

způsobem.

2) Stavebniodpad lze použit, předat či odstranit pouze zákonem stanoveným způsobem.

3) Pro odložení stavebního odpadu je možné využit velkoobjemových kontejnerů, které lze

na vlastni náklady objednat u svozové společnosti. Tím se nevylučuje možnost odvozu

na skládku odpadů vlastními prostředky, popř. zajištěnIlikvidace jinou oprávněnou osobou.

Článek 10.

Společná a závěrečná ustanovení

1. Touto vyhláškou se ruší obecně závazná vyhláška o nakládáni s komunálnIm a stavebním odpadem
na území Města Čáslav ze dne 20.6.2016.

2. Tato vyhláška nabývá účinnosti 15. dnem po dni vyhlášeni.

JUDr. Vlastislav Málek v.r.

starosta

Martin Horský v.r.

místostarosta

Vyvěšeno: Sejmuto:


