
 

Obecně závazná vyhláška č. 4/2020  

kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování 

komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města Úvaly  

Zastupitelstvo města Úvaly se dne 25. června 2020 usnesením Z-66/2020 usneslo vydat v souladu s § 10 písm. 

d), § 35 a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, 

a § 17 odst. 2 a 3 zákona č. 185/2001 sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších 

předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):  

ČÁST I. 

ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 

Čl. 1 

 Úvodní ustanovení  

(1) Tato vyhláška stanovuje systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování 

komunálních   odpadů vznikajících na  území města Úvaly (dále jen „město“) a systém nakládání se 

stavebním odpadem na území města (dále jen „systém“).  

(2) Tato vyhláška též určuje místa, kam mohou fyzické osoby odkládat komunální odpad. 

Čl. 2 

 Působnost vyhlášky 

Tato vyhláška je závazná pro všechny fyzické osoby, které se na území města zdržují a z jejichž činnosti vzniká 

na území města komunální odpad. 

Čl. 3 

 Základní pojmy 

Pro účely této vyhlášky se rozumí:  

a) odpadem - 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 č. 185/2001 Sb., o odpadech 

a o změně některých dalších zákonů, v platném znění, 

b) komunálním odpadem - veškerý odpad vznikající na území města při činnosti fyzických osob, který 

je uveden jako komunální odpad ve zvláštním právním předpisu, s výjimkou odpadů vznikajících u 

právnických osob nebo fyzických osob oprávněných k podnikání,  

c) směsným komunálním odpadem - komunální odpad, který zbyde po vytřídění složek uvedených v 

Čl. 5 odst. 1 z komunálního odpadu (např. smetí, popel, škvára, pevné kuchyňské odpady, zbytky jídel, 

vyřazené drobné předměty, hmoty, apod.),  

d) nebezpečným odpadem - odpad uvedený v Seznamu nebezpečných odpadů a odpad vykazující 

jednu nebo více nebezpečných vlastností uvedených v příloze č. 2 k zákonu č. 185/2001 Sb., o 

odpadech a o změně některých dalších zákonů, v platném znění (např. oleje, barvy, tuky, lepidla, 

pryskyřice, rozpouštědla, kyseliny, hydroxidy, odmašťovací přípravky, fotochemikálie, pesticidy, léky, 

baterie a akumulátory, zářivky a ostatní odpad s obsahem rtuti, zařízení s obsahem 

chlorfluoruhlovodíků, obaly znečištěné nebezpečnými látkami, apod.),  

e) objemným komunálním odpadem - složka komunálního odpadu, kterou vzhledem k jejím 

rozměrům nebo hmotnosti nelze uložit do běžných sběrných nádob,  

f) biologicky rozložitelným odpadem - odpad ze zahrad a parků (např. tráva, větve, listí apod.),  

g) stavebním odpadem - odpad vznikající na území města při stavební činnosti fyzických osob, který je 

uveden jako stavební odpad ve zvláštním právním předpisu, 

h) původcem 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 města, které mají původ v činnosti fyzických osob, na něž se nevztahují povinnosti 

původce, se za původce odpadů považuje město,  

i) sběrnou nádobou - typizovaná nádoba určená ke krátkodobému soustřeďování, odkládání 

komunálních odpadů (tzv. popelnice, kontejner nebo odpadkový koš), či jejich jednotlivých složek, 

která splňuje technické parametry podle zvláštních předpisů s vnitřním objemem od 0,05 do 6,50 m3. 

Ve sběrné nádobě jsou složky komunálního odpadu přechodně shromážděny do doby svozu 

komunálního odpadu. Sběrnou nádobou je rovněž velkoobjemový kontejner s vnitřním objemem 

větším než 5 m3, splňující ustanovení zvláštních předpisů, označený pro odkládání objemného 

odpadu.  

j) určeným stanovištěm (sběrných nádob) - místo obvykle sloužící nebo vymezené za účelem 

trvalého nebo dočasného umístění sběrných nádob, 

k) sběrným dvorem – zařízení ke shromažďování, sběru a dalšímu nakládání s odpady provozované na 

základě zvláštního právního předpisu buď přímo městem nebo jím zřízenou organizací, nebo 

podnikatelem (oprávněnou osobou), s nímž město uzavřelo smlouvu o zajištění provozu sběrného 

dvora, jeho provoz se řídí provozním řádem vydaným provozovatelem, 

l) sběrnami a výkupnami surovin - zařízení ke sběru nebo výkupu odpadů provozovaná na základě 

zvláštního právního předpisu, jejich provoz se řídí provozními řády vydanými provozovateli, 

m) oprávněnou osobou - každá osoba, která je oprávněna k nakládání s odpady podle zvláštního 

právního předpisu, seznam oprávněných osob k nakládání s odpady na území města zveřejní 

městský úřad na webových stránkách města, 

n) pověřenou osobou - oprávněná osoba, která je městem nebo na základě smluvního vztahu 

s městem určena ke sběru, svozu, přepravě, využití a odstraňování komunálních odpadů vznikajících 

na území města, seznam pověřených (oprávněných) osob včetně druhu a místa jejich činnosti zveřejní 

městský úřad na webových stránkách města, 

o) mobilním sběrem komunálních odpadů a jejich jednotlivých složek (včetně nebezpečného) - sběr 

zajištěný na určených a předem oznámených místech, prostřednictvím speciálního sběrného vozidla 

pověřené osoby, pokud je takový sběr zaveden.  

 

ČÁST II. 

KOMUNÁLNÍ ODPAD 

 

Čl. 4 

Vlastnictví komunálního odpadu 

V okamžiku, kdy fyzická osoba komunální odpad nebo jeho složky odloží na místě k tomu určeném podle Čl. 5 

odst. 2 až 10, tak se stává vlastníkem komunálního odpadu město. Město zůstává vlastníkem ve všech 

následujících fázích nakládání s tímto odpadem až do jeho předání oprávněné osobě. 

 

Čl. 5 

Organizace systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních 

odpadů 

(1) Komunální odpad se třídí na následující složky:  

a) papír a lepenka, 

b) plasty, 

c) sklo (v místech, kde jsou umístěny kontejnery na dělený sběr se sklo třídí na čiré a barevné), 

d) nápojové kartony (tetrapaky), 



e) kovový odpad, 

f) objemný komunální odpad, 

g) nebezpečný odpad, 

h) další složky odpadu, o kterých informuje způsobem v místě obvyklým Městský úřad Úvaly; v informaci 

městský úřad uvede druh třídění, místo pro odkládání vytříděných složek komunálního odpadu a 

počátek třídění. 

(2) Papír a lepenka, plasty, sklo a nápojové kartony se odkládají neznečištěné do k tomu určených sběrných 

nádob a na těchto stanovištích: 

a) papír a lepenka se odkládá do sběrných nádob modré barvy na určených stanovištích, ve sběrném 

dvoře a ve sběrnách nebo výkupnách surovin, 

b) plasty se odkládají do sběrných nádob žluté barvy na určených stanovištích, ve sběrném dvoře a ve 

sběrnách nebo výkupnách surovin, 

c) sklo se odkládá do sběrných nádob bílé barvy (na bílé /čiré/ sklo) a zelené barvy (na barevné sklo) na 

určených stanovištích a ve sběrném dvoře; pokud na sběrném místě není současně sběrná nádoba 

na bílé (čiré) sklo, je možné odkládat do zelené sběrné nádoby i sklo bílé (čiré), 

d) nápojové kartony (tetrapaky) se odkládají do sběrných nádob oranžové barvy na určených 

stanovištích. 

(3) Podmínku barvy sběrné nádoby podle odstavce 2 splňuje i sběrná nádoba, která má víko v požadované 

barvě. Ostatní části sběrných nádob musí být v barvě černé nebo zelené. Sběrné nádoby jsou dále 

opatřeny i nápisem, který jednoznačně stanoví, které složky komunálního odpadu je přípustné do nádoby 

odkládat. Tato informace může být doplněna i výčtem odpadů, které není přípustné do nádoby odkládat. 

(4) Seznam určených stanovišť sběrných nádob podle odstavce 2 zveřejňuje město na www.mestouvaly.cz. 

(5) Kovový odpad se odkládá ve sběrnách nebo výkupnách surovin a ve sběrném dvoře. 

(6) Objemný komunální odpad se odkládá ve sběrném dvoře nebo do přistavených sběrných nádob v rámci 

systému mobilního sběru komunálních odpadů dle schváleného harmonogramu (2x ročně). 

(7) Nebezpečný odpad se odkládá ve sběrném dvoře do zvláštních sběrných nádob nebo do přistavených 

sběrných nádob v rámci systému mobilního sběru komunálních odpadů dle schváleného harmonogramu, 

v případě nepoužitelných léků také v lékárnách. 

(8) Biologicky rozložitelný odpad se odkládá ve sběrném dvoře nebo do přistavených sběrných nádob v rámci 

systému mobilního sběru komunálních odpadů dle schváleného harmonogramu. 

(9) Ve sběrném dvoře a ve sběrnách nebo výkupnách surovin se odpady odkládají v souladu s  provozním 

řádem a v  provozní době těchto zařízení. V rámci systému mobilního sběru komunálních odpadů se 

odpady odevzdávají osádce sběrného vozidla, a to pouze v době, kdy sběrné vozidlo stojí na zastávce 

mobilního sběru komunálních odpadů. 

(10) Směsný komunální odpad se odkládá do sběrných nádob černé nebo antracitové barvy (plastové sběrné 

nádoby) nebo do sběrných nádob bez barevného označení a stříbrné barvy (kovové sběrné nádoby) 

umístěných na určených stanovištích. V případě, že z objektivních důvodů nelze jako určené stanoviště 

sběrných nádob na směsný komunální odpad vymezit místo na pozemku vlastníka nemovitosti určené k 

trvalému bydlení, určí toto místo město na veřejném prostranství ve vlastnictví města. Sběrné nádoby lze 

mimo určené stanoviště umístit jen za účelem svozu komunálního odpadu, a to pouze v den určený 

pověřenou osobou podle svozového plánu. 

(11) Svoz směsného komunálního odpadu zajišťuje pověřená osoba minimálně 1x za 14 dní.  

Čl. 6 

 Všeobecné povinnosti 

(1) Fyzické osoby jsou povinny: 



a) komunální odpad třídit, odděleně shromažďovat a předávat k využití a odstraňování podle 

stanoveného systému touto vyhláškou, pokud odpad samy nevyužijí v souladu se zvláštními právními 

předpisy 

b) odkládat komunální odpad a jeho jednotlivé složky na místech k tomu určených podle této vyhlášky 

c) sběrné nádoby užívat pouze k účelu, k němuž jsou určeny, a pouze k odkládání odpadu, pro nějž jsou 

určeny 

d) komunální odpad ukládat do sběrných nádob tak, aby je bylo možno řádně uzavřít a odpad z nich při 

manipulaci s nimi nevypadával. 

(2) Je zakázáno:  

a) do sběrných nádob odkládat žhavý popel, stavební odpad, uhynulá zvířata a jejich části, tekutiny a 

tekuté odpady a odpad, pro nějž nejsou určeny 

b) do sběrných nádob na směsný komunální odpad je zakázáno kromě materiálu uvedeného v písm. a) 

odkládat jednotlivé vytříděné složky komunálního odpadu (nebezpečný odpad, objemný odpad, 

biologicky rozložitelný odpad, papír a lepenku, plasty, sklo, nápojové kartony a příp. další), 

elektrozařízení a baterie, odpad měnící svůj tvar (pružiny, větve apod.) 

c) odpad ve sběrných nádobách udupávat, zhutňovat nebo zapalovat 

d) ukládat do odpadkových košů rozmístěných na veřejných prostranstvích komunální odpad vznikající 

v domácnosti 

e) odkládat komunální odpad nebo jeho složky mimo určené sběrné nádoby. 

f)  

Čl. 7 

Sběrné nádoby 

Sběrné nádoby používané na území města zajišťuje město prostřednictvím oprávněných osob. Počet 

sběrných nádob a jejich objem se stanovuje tak, aby nedocházelo k jejich přeplňování nebo odkládání 

komunálního odpadu mimo sběrné nádoby. Doporučený objem a počet sběrných nádob na směsný 

komunální odpad vychází z celkové průměrné produkce 30 litrů směsného komunálního odpadu na fyzickou 

osobu/týden.  

 

ČÁST III. 

STAVEBNÍ ODPAD 

 

Čl. 8 

Nakládání se stavebním a objemným odpadem 

(1) Stavebním odpadem se rozumí stavební a demoliční odpad. Stavební odpad není odpadem komunálním.  

(2) Stavební odpad lze použít, předat či odstranit pouze zákonem stanoveným způsobem. 

(3) Fyzické osoby, které vyprodukovaly stavební nebo objemný odpad (kódy odpadu: 17 01 01, 17 01 02, 17 

01 03, 17 01 07 a 20 03 07) při své nepodnikatelské činnosti, mohou tento odpad předat k odstranění 

nebo dalšímu využití ve sběrném dvoře města, a to do objemu 0,5m3/měsíčně bezplatně; nad tento objem 

je předání odpadu zpoplatněno částkou 3,40 Kč/kg bez DPH pro stavební odpad, suť a zeminu a 4,20 Kč/kg 

bez DPH pro objemný odpad. 

 

 

 

 



ČÁST IV. 

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

Čl. 9 

(1) Touto vyhláškou se ruší obecně závazná vyhláška města Úvaly č. 2/2010 o systému shromažďování, 

sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním 

odpadem na území města Úvaly ve znění obecně závazné vyhlášky města Úvaly č. 1/2016. 

(2) Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po vyhlášení. 

 

 

v.r. Mgr. Petr Borecký                              v.r. Ing. Alexis Kimbembe  

    starosta                                    místostarosta 

 

 

Vyvěšeno na úřední desce dne: 13.7.2020 

 

 

 

Sejmuto z úřední desky dne: 29.7.2020 

 


