Město Krásná Hora nad Vltavou
262 56 Krásná Hora nad Vltavou
tel. 318-862309, fax 318-862456, E-mail: mesto@krasna-hora.cz

Zastupitelstvo města Krásná Hora nad Vltavou
Obecně závazná vyhláška města č. 1/2015,
o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města Krásná Hora nad Vltavou

Zastupitelstvo města Krásná Hora Nad Vltavou se na svém zasedání dne … usnesením č. 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. 128/2000Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů
(dále jen“zákon o obcích“), tuto obecně závaznou vyhlášku:
čl. 1
Úvodní ustanovení
1) Tato vyhláška stanoví
a) systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů vznikajících na území obcí a města Krásné Hory nad Vltavou
b) systém nakládání se stavebním odpadem na území obcí a města Krásná Hora nad Vltavou
2) Tato vyhláška se vztahuje
a) na všechny osoby trvale pobývající na území obcí a města i pro další osoby, které se na
území zdržují
b) také na vlastníky staveb určené nebo sloužící k individuální rekreaci, dále rodinných
domů a chat, ve kterých není hlášena k trvalému pobytu žádná fyzická osoba
3) Původci, kteří produkují odpad zařazený podle Katalogu odpadu jako odpad podobný
komunálnímu z činnosti právnických osob a fyzických osob oprávněných k podnikání (dále jen
podnikatelé) mohou na základě smlouvy s městem využít systému zavedeného městem pro
nakládání s komunálním odpadem.

čl. 2
Základní pojmy
1) Odpad je každá movitá věc, které se osoba zbavuje nebo má úmysl nebo povinnost se jí
zbavit. Okruh věcí, které se za dále stanovených podmínek považuje za odpad je uveden
v příloze č. 1 zákona o odpadech.
2) Komunální odpad je veškerý odpad vznikající na území obcí a města Krásná Hora nad Vltavou
při činnosti fyzických osob, s výjimkou odpadu vznikajících u podnikatelů.
Komunální odpad a jeho složky (pro účely této vyhlášky) jsou:
a) domovní odpad – odpad z provozu domácností a z činnosti spojených s úklidem a provozem
obytných budov a přilehlých nemovitostí
b) objemný odpad – odpad, který vzhledem ke svým rozměrům nebo hmotnosti nelze umístit
do sběrných nádob na domovní odpad (popelnic)
c) využitelné složky komunálního odpadu – papír, sklo, železný šrot, odpadní textil a oděvy,
kompostovatelný odpad atd.
d) nebezpečné složky komunálního odpadu (mající některou z nebezpečných vlastností
uvedených v příloze č.2 zákona o odpadech) – baterie a akumulátory, léky, zářivky, ledničky
a mrazničky, televizory, použité oleje, staré barvy, použitá organická rozpouštědla, hydroxidy,
odmašťovací přípravky, zbytky pesticidů a jejich obaly apod.
e) uliční smetky – odpady z čištění veřejných prostranství a drobné odpady uložené do uličních
nebo parkových odpadkových košů
f) odpad ze zeleně – odpad z údržby sadů, parků, uliční zeleně a hřbitovů ve správě města
Krásná Hora nad Vltavou, případně i zahrad fyzických osob
3) Stavební odpad je odpad vznikající modernizací obytných budov, přestavbou rodinných
domů, objektů apod. a demoliční odpad.
4) Nakládání s odpady je jejich shromažďování, soustřeďování, sběr, výkup, třídění, přeprava a
doprava, skladování, úprava, využívání a odstraňování.
5) Shromažďování odpadů je krátkodobé soustřeďování odpadů do shromažďovacích
prostředků v místě jejich vzniku před dalším nakládáním s nimi.
6) Původcem odpadu se pro účely této vyhlášky stává město Krásná Hora nad Vltavou
v okamžiku, kdy fyzická osoba odpady odloží na místě k tomu určeném, město Krásná Hora
nad Vltavou se současně stane vlastníkem těchto odpadů.
7) Sběrné místo je místo určené městem Krásná Hora nad Vltavou sloužící ke shromažďování a
dočasnému skladování vytříděných druhů odpadů z komunálního odpadu, včetně odpadu
objemného.
8) Stanoviště sběrných nádob je stavebně upravené místo vybavené sběrnými nádobami
určenými ke sběru komunálního odpadu (tzv. popelnickový dvorek). Dále se za stanoviště
sběrných nádob považuje veřejné prostranství před nemovitostí v den pravidelného svozu
sběrných nádob
9) Sběrné nádoby jsou typizované nádoby a kontejnery určené ke shromažďování komunálního
odpadu a složek z něj vytříděných (sklo, papír, plast apod.)
10) Oprávněná osoba je osoba provádějící sběr, svoz a odstranění komunálního odpadu.

čl. 3
Všeobecné povinnosti při nakládání s komunálním odpadem
1) Každý má při své činnosti nebo v rozsahu své působnosti povinnost předcházet vzniku
odpadů, omezovat jejich množství a nebezpečné vlastnosti. Odpady, jejichž vzniku nelze
zabránit, musí být využity, případně odstraněny způsobem, který určuje zákon č. 185/2001
Sb. o odpadech
2) Fyzická osoba je zejména povinna:
a) předcházet vzniku odpadu a omezit jejich množství
b) ukládat odpad na místa touto vyhláškou k tomu určená
c) vytřídit nebezpečné a využitelné složky z komunálního odpadu a uložit je na místech
k tomu určených
d) zpřístupnit sběrné nádoby v den svozu a po jeho provedení sběrnou nádobu opět
z veřejného prostranství odstranit
e) udržovat nejbližší okolí a samotná stanoviště sběrných nádob v čistotě
f) sběrné nádoby plnit tak, aby se daly jejich kryty uzavřít
3) Zakazuje se:
a) odkládání jiného než komunálního odpadu na určených sběrných místech
b) mísení vytříděných druhů odpadů
c) používání sběrných nádob k jiným účelům než k odkládání určeného druhu odpadu
d) odkládat odpad mimo sběrné nádoby nebo sběrná místa určená touto vyhláškou
e) spalování odpadů v domácích topeništích (plasty, hadry, dřevo s povrchovou úpravou
apod.) nebo na vlastním pozemku či veřejném prostranství
f) vylévání nebo odhazování odpadů do kanalizace

čl. 4
Třídění komunálního odpadu
1)Komunální odpad se třídí na složky:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

biologické odpady (minimálně rostlinného původu)
papír
plasty, včetně PET lahví
sklo
kovy
nebezpečné odpady
objemný odpad
směsný komunální odpad

2) Směsným komunálním odpadem se rozumí zbylý komunální odpad po stanoveném vytřídění podle
odstavce 1 písm. a), b), c), d), e) f) a g).

čl. 5
Shromažďování tříděného odpadu
1) Tříděný odpad je shromažďován do zvláštních sběrných nádob.
2) Zvláštní sběrné nádoby jsou umístěny na těchto stanovištích:
obce návse: Vrbice, Mokřice, Krašovice, Hostovnice, Vletice, Plešiště, Smrčí, Tisovnice,
Žákovec, Zhoř, Podmoky, v chatových osadách Břehy, Proudkovice a ve městě Krásná Hora
nad Vltavou stanoviště – u pošty, u Laktosu, u hřiště, křižovatka u cukrárny, bytové domy –
šachta a sídliště, u okalů, Malé náměstí, u čerpací stanice, ve Slepé ulici, u Bláhů, u kulturního
domu.
3) Zvláštní sběrné nádoby jsou barevně odlišeny a označeny příslušnými nápisy:
a) biologické odpady - barva hnědá, městský dvůr Hejhalovina
b) papír – barva modrý
c) plasty, PET lahve - barva žlutá, plastová popelnice s nápisem plast na žluté nálepce
d) sklo – barva bílá a zelená, plastová popelnice s nápisem sklo a bílá nebo zelená nálepka
e) kovy – sběr v městském dvoře Hejhalovina
f) nápojové kartony – barva oranž, plastová popelnice s nápisem nápojový karton

4) Do zvláštních sběrných nádob je zakázáno ukládat jiné složky komunálních odpadů, než pro
které jsou určeny.
5) Tříděný odpad lze také odevzdávat do sběrného místa města Hejhalovina, které je vyhrazeno
ve městě.

čl. 6
Sběr a svoz nebezpečných složek komunálního odpadu
1) Sběr nebezpečného odpadu se provádí v pracovních dnech a hodinách zaměstnanců
městského dvora Hejhalovina, svoz je zajišťován minimálně dvakrát ročně, o kterém jsou
občané informováni v místním tisku, případně na webových stránkách.

čl. 7
Sběr a svoz objemného odpadu
Objemný odpad je takový odpad, který vzhledem ke svým rozměrům nemůže být umístěn do
sběrných nádob (např. koberce, matrace, nábytek apod.)
1) Fyzická osoba nebo původce objemného odpadu mají povinnost odpad uložit na recyklační
místo, to znamená odvézt k odstranění a likvidaci na povolenou skládku na vlastní náklady.

čl. 8
Nakládání se stavebním odpadem
Stavebním odpadem se rozumí stavební a demoliční odpad a není odpadem komunálním.
Původci a fyzické osoby produkující stavební odpad jsou povinny:
1) oddělovat ze stavebního odpadu nebezpečné odpady
2) fyzická osoba nebo původce stavebního odpadu má povinnost odpad uložit na předem
určená místa, projednaná na městském úřadě, nebo zajistit odvoz stavebního odpadu
k využití na recyklační místo, popřípadě odvézt na povolenou skládku na vlastní náklady

čl. 9
Shromažďování směsného komunálního odpadu
1) Směsný komunální odpad se shromažďuje do sběrných nádob. Pro účely této vyhlášky se
sběrnými nádobami rozumějí:
a) typizované sběrné nádoby jsou popelnice pozinkované, plastové, případně igelitové
pytle, určené ke shromažďování směsného komunálního odpadu
b) odpadkové koše, které jsou umístěny na veřejných prostranstvích v obci, sloužící pro
odkládání drobného směsného komunálního odpadu.
čl. 10
Systém nakládání s komunálními odpady
1) Komunální odpad
a) ve městě Krásná Hora nad Vltavou a obcích Podmoky, Krašovice, Mokřice,
Vrbice,Hostovnice, Vletice, Zhoř, Švastalova Lhota , Žákovec se komunální odpad ukládá
do popelnic 240 l, případně v rámci nutnosti do igelitových pytlů, přistavených v den
svozu před svou nemovitostí, ne dále než 10m od vozovky a nebo na sběrné místo u
nádob na plast a sklo umístěných v osadě. Svoz odpadu se provádí 1x za 7 dní, zpravidla
první pracovní den v týdnu a v případě nutnosti v den vyhlášení mimořádné svozu.
b) v obci Tisovnice, Plešiště a Mrázova se komunální odpad ukládá do popelnic 110 l,
případně a v rámci nutnosti do igelitových pytlů, přistavených v den svozu před svou
nemovitostí, ne dále než 10m od vozovky a nebo na sběrné místo u nádob na plast a sklo
umístěných v osadě. Svoz se provádí 1x za 14 dní, zpravidla první pracovní den v týdnu.
V případě nutnosti v den vyhlášení mimořádného svozu.
c) V obci Smrčí a Červený mlýn se komunální odpad ukládá do popelnic 110 l, případně a
v rámci nutnosti do igelitových pytlů přistavených v den svozu před svou nemovitostí, ne
dále než 10 m od vozovky a nebo na sběrné místo u nádob na plast a sklo umístněných
v osadě. Svoz se provádí 1x za 14 dní, zpravidla v první pracovní den v týdnu, v případě
nutnosti v den vyhlášení mimořádného svozu.
d) V osadách Proudkovice, Břehy, Hatě, Matlánek , Svatošův mlýn se komunální odpad
ukládá do igelitových pytlů umístěných na stojanech nebo do popelnic 110l, nebo jiných

nádob dodaných Městem Krásná Hora nad Vltavou a rozmístěných v osadách, případně
do vlastních pytlů, zajištěných proti vysypání a ukládaných ke stojanům na plastové pytle
nebo k jiným zařízením sloužícím k ukládání komunálního odpadu dodaným městem.
Svoz se provádí od 1. dubna do 31. října 1x za 7 dní, od 1. listopadu do 31. března 1x za
14 dní v sudé týdny a to zpravidla poslední pracovní den v týdnu a v případě potřeby
v den vyhlášení mimořádného svozu.
e) Svoz provádí oprávněná osoba pověřená obcí.
2) Tříděný odpad
a) ve městě Krásná Hora nad Vltavou se sklo třídí do zvonů písemně označených, plasty do
žlutých kontejnérů na plast, nápojové kartony do kontejnérů na Tetrapack a v obcích
Podmoky, Vrbice, Mokřice, Krašovice, Hostovnice, Vletice, Švastalova Lhota, Zhoř,
Žákovec, Tisovnice, Plešiště, Mrázova, Smrčí, Červený mlýn se třídí sklo většinou do
zvonů, případně do nádob 240 l s bílou nebo zelenou nálepkou a plasty do nádob 240 l
barevně a písemně odlišených (případně jiných nádob dodaných Městem Krásná Hora
nad Vltavou) umístěných na sběrných místech v jednotlivých obcích. Svoz je prováděn
oprávněnou osobou pověřenou městem.
b) V osadách Břehy, Proudkovice, Hatě, Matlánek, Svatošův mlýn se třídí sklo do plastových
popelnic 240 l písemně označených barevnou nálepkou, plasty do držáků na plastové
pytle, písemně rozlišené (případně do nádob, barevně a písemně odlišených, dodaných
Městem Krásná Hora nad Vltavou). Svoz je prováděn dle potřeby oprávněnou osobou
pověřenou městem.
3) Kovový odpad sváží v určené dny v obcích a ve městě hasiči, dále je možné jej odevzdávat
v pracovní dny a hodiny zaměstnanců městského dvora v Hejhalovině.
4) Odpad ze zeleně – ukládají obyvatelé do vlastních kompostérů, případě na místa určené
městem.
5) Papír – likvidace se provádí sběrem v Základní škole Krásná Hora nad Vltavou ve vyhlášených
dnech školou nebo do modrých kontejnérů umístěných ve městském dvoře Hejhalovina
v pracovní dny a hodiny zaměstnanců městského dvora.
6) Tetrapack – se třídí do oranžových kontejnérů umístněných v Krásné Hoře nad Vltavou (u
pošty a základní školy)

čl. 11
Poplatky
Poplatek za komunální odpad je stanoven v samostatně vydané obecně závazné vyhlášce č.
2/2004 o poplatku za komunální odpad.

čl. 12
Sankce
Porušení ustanovení této vyhlášky se postihuje podle zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích,
v platném znění.

1) Město dále uloží pokutu:
a) až do výše 20 000,- Kč fyzické osobě, která není podnikatelem a dopustí se přestupku tím,
že se zbaví autovraku v rozporu se zákonem o odpadech.
b) až do výše 20 000,- Kč fyzické nebo právnické osobě, která se dopustí přestupku tím, že
likviduje pálením plastový i nebezpečný odpad
c) až do výše 300 000,- Kč právnické osobě oprávněné k podnikání, která využívá systému
zavedeného městech pro nakládání s komunálním odpadem bez písemné smlouvy
s městem nebo která nemá zajištěno využití nebo odstranění odpadu v souladu se
zákonem o odpadech.
2) Kontrolu plnění povinností uložených touto vyhláškou jsou pověřeni určení pracovníci města.

čl. 13
Závěrečná ustanovení
1) Nabytím účinnosti této vyhlášky se zrušuje Obecně závazná vyhláška obce č.1/2004 o
stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů na území obce Krásná Hora nad Vltavou, včetně systému nakládání se
stavebním odpadem.
2) Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem ….

…………………………………………………………………….
starosta města

……………………………………………………………..
místostarosta města

Vyvěšeno na úřední desce městského úřadu dne: ………………………………………

Sejmuto z úřední desky městského úřadu dne: …………………………………………..

