Vyhláška č. 21/2001
Obecně závazná vyhláška města Úvaly o systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním
odpadem na území města Úvaly
Zastupitelstvo města Úvaly schválilo dne 13.12. 2001 v souladu s § 10 písm. a), § 35 a § 84 odst. 2
písm.i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, a ust. §17 odst. 2 a 3 zákona č. 185/2001 sb., o odpadech a o
změně některých dalších zákonů (dále jen "zákon o odpadech") tuto obecně závaznou vyhlášku, kterou
se stanoví systém nakládání s komunálním a stavebním odpadem na území města.
Čl. 1
Působnost
Závaznost vyhlášky
l. Tato vyhláška stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů a systém nakládání se stavebním odpadem (dále jen "systém") vznikajících na
území města (dále jen "obec").
2. Vyhláška je závazná pro fyzické osoby, které mají v obci trvalý pobyt, dále pro fyzické osoby, které
mají na území obce ve vlastnictví stavbu určenou nebo sloužící k individuální rekreaci, ve které není
hlášena k trvalému pobytu žádná fyzická osoba a pro další fyzické osoby, které se na území obce
zdržují a původců odpadů při nakládání se stavebním odpadem.
Obecné povinnosti
1. Každý má při své činnosti nebo v rozsahu své působnosti povinnost předcházet vzniku odpadů,
omezovat jejich množství a nebezpečné vlastnosti.
2. Právnická osoba a fyzická osoba oprávněná k podnikání, která vyrábí výrobky, je povinna tyto
výrobky vyrábět tak, aby omezila vznik nevyužitelných odpadů z těchto výrobků, zejména pak
nebezpečných odpadů.
3. Právnická osoba a fyzická osoba oprávněná k podnikání, která vyrábí, dováží nebo uvádí na trh
výrobky, je povinna uvádět v průvodní dokumentaci výrobku, na obalu, v návodu na použití, nebo
jinou vhodnou formou informace o způsobu využití nebo odstranění nespotřebovaných částí výrobků.
4. Každý má při své činnosti nebo v rozsahu své působnosti povinnost v mezích daných tímto
zákonem zajistit přednostně využití odpadů před jejich odstraněním. Materiálové využití odpadů má
přednost před jiným využitím odpadů.
5. Splnění povinnosti stanovené v odstavci 1 se nevyžaduje, jestliže v daném čase a místě neexistují
technické nebo ekonomické předpoklady pro jejich splnění a postupuje-li se v souladu s plánem
odpadového hospodářství.
6. Při posuzování vhodnosti způsobů odstranění odpadů má vždy přednost způsob, který zajistí vyšší
ochranu lidského zdraví a je šetrnější k životnímu prostředí. Uložením na skládku mohou být
odstraňovány pouze ty odpady, u nichž jiný způsob odstranění není dostupný nebo by přinášel vyšší
riziko pro životní prostředí nebo riziko pro lidské zdraví a pokud uložení na skládku neodporuje
zákonu o odpadech nebo jeho prováděcím předpisům.
7. Každý je povinnen nakládat s odpady a zbavovat se jich pouze způsobem stanoveným zákonem o
odpadech a ostatními právními předpisy vydanými na ochranu životního prostředí. Nakládání s

nebezpečnými odpady se řídí též zvláštními právními předpisy platnými pro výrobky, látky a
přípravky se stejnými nebezpečnými vlastnostmi, pokud není v tomto zákoně nebo prováděcích
právních předpisech k němu stanoveno jinak.
8. Pokud dále není stanoveno jinak, lze s odpady podle zákona o odpadech nakládat pouze v
zařízeních, která jsou k nakládání s odpady podle tohoto zákona určena. Při tomto nakládání s odpady
nesmí být ohroženo lidské zdraví ani ohrožováno nebo poškozováno životní prostředí a nesmějí být
překročeny limity znečišťování stanovené zvláštními předpisy.
9. K převzetí odpadu do svého vlastnictví je oprávněna pouze právnická osoba nebo fyzická osoba
oprávněná k podnikání, která je provozovatelem zařízení k využití nebo k odstranění nebo ke sběru
nebo výkupu určeného druhu odpadu nebo osoba, která je provozovatelem zařízení podle §14 odst.2
zákona o odpadech, nebo za podmínek stanovených v §17 zákona o odpadech též obec.
10. Každý je povinen zjistit, zda osoba, které se předávají odpady, je k jejich převzetí podle zákona o
odpadech oprávněna. V případě, že se tato osoba oprávněním neprokáže, nesmí jí být odpad předán.

Základní

Čl. 2
ustanovení

1. Vyhláška stanoví práva a povinnosti fyzických osob bydlících ve městě Úvaly při nakládání s
komunálním a stavebním odpadem, objemným odpadem a s jejich vytříděnými látkovými složkami.
Vyhláška neupravuje nakládání s odpady vznikajícími v důsledku podnikatelské činnosti, na něž se
vztahuje §16 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změnách některých dalších zákonů.
2. Systém nakládání s komunálním a stavebním odpadem objemným odpadem a s jejich vytříděnými
látkovými složkami je součástí komplexního, kombinovaného systému třídění , sběru, svozu,
shromažďování, dočasného skladování, využívání nebo odstraňování látkových složek obsažených v
komunálním a objemném odpadu, přičemž: zbytkový komunální odpad je sbírán na místních k tomu
určených (zejména stanoviště sběrných - popelnicových nádob) do typizovaných sběrných nádob.
Svoz a následné odstraňování směsného komunálního odpadu zajišťuje oprávněná osoba na základě
smluvního vztahu s městem Úvaly. Sběr u typizovaných sběrných nádob, za postupného přechodu na
objem 110/120 litrů (při průměrné produkci 28 litrů odpadu na osobu) bude prováděn jako sezonní
svoz (v zimním období od 1.10. do 31.3. následujího roku 1 x týdně a v letním období od 1.4. do 30.9.
1x za 14 dní).
a) vytříděné látkové složky z komunálního a stavebního odpadu a objemného odpadu, ekonomicky
zhodnotitelné, nebezpečné, železný a elektronický šrot, plasty, sklo a papír jsou shromažďovány ve
sběrném dvoře nebezpečných odpadů, ve specializovaných prodejnách (elektro, lékárna apod.) v
kontejnerech separovaného sběru a ve výkupně sběrných surovin.
3. O dalších podrobnostech případných změn v systému nakládání s komunálním odpadem a
organizací svozu budou fyzické osoby ihned informováni MěÚ Úvaly.
4. Práva a povinnosti subjektů podle této vyhlášky v oblasti nakládání s komunálním a stavebním
odpadem upravují:
a) zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a změnách některých dalších zákonů
b) na území města Úvaly tato vyhláška
Čl. 3
Základní pojmy
1. Základní pojmy jsou definovány v zákoně č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změnách některých
dalších zákonů.

2. Pro potřeby této vyhlášky se definují tyto pojmy:
a) 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.l k zákonu o odpadech.
b) Ke zbavování se odpadu dochází vždy, kdy fyzická osoba předá movitou věc, příslušející do některé
ze skupin odpadů uvedených v příloze č.1 k zákonu o odpadech, k využití nebo odstranění ve smyslu
tohoto zákona nebo předá-li jej 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.l k
zákonu osoba sama.
c) 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.
d) Odpadové hospodářství - činnost zaměřená na předcházení vzniku odpadů, na nakládání s odpady a
na následnou péči o místo, kde jsou odpady trvale uloženy a kontrola těchto míst.
e) Nakládání s odpady - jejich shromažďování, soustřeďování, sběr, výkup, třídění,přeprava, doprava,
skladování , úprava, využívání a odstraňování.
f) Skládka odpadů - technické zařízení určené k odstraňování odpadů jejich trvalým a řízeným
uložením na zemi nebo do země.
g) Sběr odpadů - soustřeďování odpadů právnickou osobou nebo fyzickou osobou oprávněnou k
podnikání od jiných subjektů za účelem jejich předání k dalšímu využití nebo odstranění.
h) Výkup odpadů - sběr odpadů v případě, kdy odpady jsou právnickou osobou nebo fyzickou osobou
oprávněnou k podnikání kupovány za sjednanou cenu.
ch) Původce odpadu - právnická osoba, při jejíž činnosti vznikají odpady, nebo fyzická 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 odpadů v okamžiku, kdy fyzická osoba
odpady uloží na místo k tomu určeném, obec se současně stane vlastníkem těchto odpadů.
i) Oprávněná osoba - každá osoba, která je oprávněna k nakládání s odpady podle tohoto zákona nebo
podle zvláštních právních předpisů.
j) Sběrný dvůr nebezpečných odpadů - místo určené ke shromažďování a dočasnému skladování
nebezpečných odpadů.
k) Stanoviště sběrných nádob - je místo vybavené sběrnými (popelnicovými) nádobami určenými ke
sběru zbytkového komunálního odpadu.
l) Nejbližší okolí sběrných nádob je prostor vytýčený poloměrem 3m od sběrných, (popelnicových)
nádob.
Čl. 4
Nakládání s komunálním odpadem
1. Pro shromažďování a třídění komunálního odpadu jsou občanům k dispozici tyto sběrné nádoby a
zařízení:
a) sběrné nádoby (popelnice) - slouží k odkládání zbytkového odpadu po vytřídění, tj. smetí, popel,
saze, nevratné obaly z domácností, kuchyňské odpady.
b) kontejnery na tříděný odpad - plastové kontejnery na PET lahve, sklo a papír (seznam stanovišť v
příloze č.1 vyhlášky).
c) velkoobjemové kontejnery na bioodpad a zbytkový odpad (vekoobjemový), který nemohl být
umístěn do sběrných ( popelnicových) nádob. Kontejnery budou přistavovány 2x ročně podle
vyhlášeného jízdního řádu (stanoviště a termín viz příloha č.2 této vyhlášky).
d) Sběrný dvůr na nebezpečné odpady - umístěn v areálu Výkupny sběrných surovin (Škvorecká ulice
- bývalý cukrovar). Lze zde odložit následující nebezpečné odpady vytříděné z komunálního odpadu
jako olejové filtry, obalový materiál znečištěný škodlivinami, olověné akumulátory, suché baterie,
suché články, zářivky, výbojky, odpadní oleje, nátěrové hmoty, lepidla, chemikálie, obaly od sprejů
apod. Provozní doba viz příloha č.3 Výkupny
a) Výkup železného šrotu, barevných kovů a sběrového papíru - výkupna sběrných surovin
Škvorecká ulice. Provozní doba shodná se sběrným dvorem na nebezpečné odpady.
b) Výkup železného šrotu - firma NYKO (areál uhelných skladů). Provozní doba viz příloha č.3.
e) Kontejnery na suché články ( monočlánky, ploché baterie apod. ). Kontejner umístěn v obchodě:

ELEKTRO Hlávka
f) Sběr vyřazených léků - kontejner umístěn v lékárně zdravotního střediska
h) Uliční koše - smí být odkládán pouze drobný příležitostný odpad
3. Původci, kteří produkují odpad zařazený podle katalogu odpadů jako odpad podobnýodpadu
komunálnímu (právnické a fyzické osoby podnikající) mohou využít systém sběru, třídění, využívání a
zneškodňování komunálních odpadů stanovený touto vyhláškou na základě písemné smlouvy
uzavřené s městem.
Čl. 5
Nakládání se stavebním odpadem
Stavební odpad vzniklý při stavební činnosti občanů popřípadě právnických nebo fyzických osob
oprávněných k podnikání, bude odkládán do velkoobjemových kontejnerů oprávněné osoby na
základě objednávky, přičemž kontejnery budou odvezeny na náklady fyzické osoby (občana),
právnické nebo fyzické osoby oprávněné k podnikání na řízenou skládku. Tímto se nevylučuje
možnost zajistit si odvoz tohoto odpadu a uložení na řízenou skládku vlastními prostředky, popř.
jiným způsobem.
Čl. 6
Povinnosti fyzických osob
1) Fyzické osoby jsou povinny:
a) předcházet vzniku odpadů a omezovat jejich množství.
b) ode dne účinnosti této vyhlášky komunální odpad odděleně shromaždovat, třídit a předávat k
využití a odstranění dle výše uvedeného systému.
c) odkládat odpad nebo zneškodňovat odpad jen na místech k tomu určených, a to v souladu s touto
vyhláškou.
d) vytřídit nebezpečné látkové složky z komunálního odpadu a uložit nebo zneškodnit je na místech k
tomu určených.
e) ukládat vytříděné látkové složky z komunálního odpadu ve sběrném dvoře nebezpečného odpadu a
ve specializovaných prodejnách.
f) ukládat do sběrných nádob na shromažďování vytříděných látkových složek komunálního odpadu
pouze odpad pro který jsou určeny.
h) zajistit pro zbytkový komunální odpad vznikající z její činnosti odpovídající objem ve sběrné
nádobě (popelnici) případně počet nádob.
ch) zabezpečit sběrné nádoby (popelnice) proti možnosti znečištění okolí.
i) umožnit vyprazdňování sběrných nádob ve dnech svozu a v časech svozu.
j) udržovat nejbližší okolí a samotná stanoviště sběrných nádob v čistotě.
k) sběrné nádoby plnit pouze tak, aby se daly jejich kryty zavřít.
l) zajistit ukládání odpadu pouze do sběrných nádob.
2. Pořadatelé veřejných, kulturních, obchodních, sportovních a jiných podobných akcí jsou povinni v
místech jejich konání umisťovat dostatečný počet sběrných nádob a zabezpečit odvoz a zneškodnění v
nich shromážděného odpadu, jakož i úklid stanoviště sběrných nádob.
3. Do sběrných (popelnicových) nádob na komunální odpad je zakázáno ukládat:
a) nebezpečný odpad
b) stavební suť a jiný podobný odpad
c) objemný odpad, pružiny nebo jiný odpad měnící svůj tvar, zejména větve
d) uhynulá zvířata a jejich části
e) horký popel
f) tekutiny a ztekucené odpady
4. Odpad ve sběrných nádobách je zákázáno udupávat, zhutňovat nebo zapalovat.

5. Zakazuje se pálit odpad, pokud pálení některých jeho složek neumožňuje jiný zákon
6. Zakazuje se do odpadkových košů rozmístěných na veřejných prostranstvích a do okolí těchto košů
ukládat odpad vznikající v domácnostech nebo při podnikatelské činnosti.
Čl. 7
Povinnosti oprávněné osoby
1. Pravidelný svoz bude prováděn v dohodnutých svozových dnech a časových intervalech. Každá
případná změna bude oprávněnou osobou oznámena po vzájemné dohodě minimálně l měsíc před
realizací změny.
2. Zajišťovat čistotu v místě vyprazdňování odpadových nádob a kontejnerů bezprostředně po svozu,
tj. po jejich vyprázdnění.
3. Zajišťovat uložení odpadových nádob a kontejnerů na původní, či smluvními stranami dohodnuté
místo.
4. V případě neuskutečnění svozu vlivem nepředvídatelných okolností, oprávněná osoba zajistí
náhradní svoz nejpozději do konce následujícího svozového dne.
Čl. 8
Sankce
Porušení povinností při nakládání s komunálním a stavebním odpadem a porušení povinností
stanovených touto vyhláškou bude postihováno podle obecně závazných právních předpisů, tj. podle
zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 185/2001 Sb., o
odpadech a o změně některých dalších zákonů.
Čl. 9
Kontrolní činnost
Dodržování zákona č. 185/200l Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů dodržování
ustanovení této vyhlášky kontroluje odbor životního prostředí a jím pověřené osoby.
Čl. 10
Zrušovací ustanovení
Touto vyhláškou se zrušuje:
1) vyhláška č. 17/98 ze dne 1.7. 1998 - obecně závazná vyhláška města Úval o nakládání s
komunálním a stavebním odpadem
Čl. 11
Závěrečná ustanovení
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1.1. 2002
Jana T Ů M O V Á, místostarostka města
Ing. Ivan Č E R N Ý, starosta města

PŘÍLOHY:
Příloha č. 1 : Seznam stanovišť kontejnerů na tříděný odpad (PET lahve, sklo, papír)
Č. 1 - Parkoviště před firmou MULTITEC
Č. 2 - Nerudova ulice (SBD -bytovky)
Č. 3 - Grégrova ulice (u trafostanice)
Č. 4 - Žižkova ulice (schody nad Výmolou)
Č. 5 - Srbská ulice na Slovanech
Č. 6 - Prokopa Vel. - Erbenova ( u III. MŠ )
Č. 7 - Ulice Pod tratí ( u podjezdu )
Č. 8 - Otokara Březiny (V Setých)
Č. 9 - Jeronýmova ( Radlická čtvrť)
Č. 10 - Horova ulice (Ztracený korec)
Č. 11 - Glücksmannova (Úvaly u Horoušánek)
Stanoviště č. 1 - 8 nádoby o objemu 1 100 litrů, stanoviště č. 9 - 11 nádoby o objemu 240 litrů.
Příloha č. 2: Stanoviště velkoobjemových kontejnerů (2 x ročně)
Č. 1 - roh ulic Chorvatská, Slovinská
Č. 2 - roh ulic Bulharská, Ruská
Č. 3 - roh ulic Srbská, Škvorecká
Č. 4 - střed ulice - Jiřího z Poděbrad
Č. 5 - střed ulice - Chelčického
Č. 6 - střed ulice - Roháčovi
Č. 7 - střed ulice - 5. Května
Č. 8 - roh ulic Kladská, Lužická
Č. 9 - roh ulic U Kaberny, U Výmoly
Č. 10 - roh ulic Nerudova, Presslova
Č. 11 - roh ulic Nerudova, Žižkova
Č. 12 - roh ulic Čechova, Havlíčkova
Č. 13 - roh ulic Nerudova, B.Němcové
Č. 14 - roh ulic Kollárova, B.Němcové
Č. 15 - roh ulic Jungmannova, P.Velikého
Č. 16 - roh ulic Nerudova, Raisova
Č. 17 - roh ulic Raisova, Prokopa Vel.
Č. 18 - roh ulic Raisova, Kollárova
Č. 19 - roh ulic Prokopa Vel., Raisova
Č. 20 - roh ulic Kollárova, Ladova
Č. 21 - roh ulic Hakenova, Štefánikova
Č. 22 - roh ulic Wolkerova, Alešova
Č. 23 - roh ulic, V. Nováka, 28. Října
Č. 24 - roh ulic Kožíškova, V. Nováka
Č. 25 - roh náměstí Svobody, Rašínova
Č. 26 - roh ulic Grégrova, Dobrovského
Č. 27 - roh ulic Guth-Jarkovského, Klánovická
Č. 28 - roh ulic Čelakovského, Foersterová
Č. 29 - roh ulic Guth-Jarkovského, Máchova
Č. 30 - roh ulic Rašínova, Tylova
Č. 31 - roh ulic Klostermannova, Dobrovského
Č. 32 - roh ulic Palackého, Hakenova
Č. 33 - střed ulice - Otokara Březiny
Č. 34 - roh ulic Janáčkova, Purkyňova

Č. 35 - střed ulice - Fibichova
Č. 36 - střed ulice - V Zálesí
Č. 37 - roh ulic Glücksmannova, Šámalova
Č. 38 - roh ulic Janáčkova, Jirenská
Č. 39 - roh ulic Nad Koupadlem, Purkyňova
Č. 40 - střed ulice Horovi
Č. 41 - roh ulic Sovova, Na Spojce
Č. 42 - roh ulic Pod tratí, Denisova
Č. 43 - roh ulic Denisova, Smetanova
Č. 44 - roh ulic Fügnerova, Tyršova
Č. 45 - střed ulice - Hálkova
Č. 46 - střed - nám. Arnošta z Pardubic
Č. 47 - roh ulic Mánesova , Horova
Č. 48 - střed ulice - Pod Slovany
Č. 49 - ulice Pražská - proti čp. 142
Č. 50 - střed ulice - Atlasová
Č. 51 - střed ulice - U Obory
Č. 52 - ulice K Hájovně
Termíny svozu budou oznámeny prostřednictvím měsíčníku Život Úval .
Příloha č. 3 : Provozní doby
Sběrný dvůr na nebezpečné odpady: Výkupna sběrných surovin:
Pondělí 9.00 - 15.00 Pondělí 9.00 - 15.00
Úterý 9.00 - 16.00 Úterý 9.00 - 16.00
Středa 9.00 - 15.00 Středa 9.00 - 15.00
Čtvrtek 9.00 - 16.00 Čtvrtek 9.00 - 16.00
Pátek 9.00 - 15.00 Pátek 9.00 - 15.00
Sobota 9.00 - 13.00 každá sudá v měsíci Sobota 9.00 - 13.00 každá sudá
Výkupna firmy NYKO:
Pondělí - pátek 8.00 - 16.00
Sobota 8.00 - 11.00

