
MĚSTO SOBOTKA

Obecně závazná vyhláška č. 1/2014,
o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem

Zastupitelstvo  města  Sobotky  schválilo  na  svém
zasedání  dne  14.  8.  2014   podle  ust.  §  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
ustanovením § 10 písm. d)  a  § 84 odst.  2  písm. h)
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve
znění  pozdějších  předpisů,  tuto  obecně  závaznou
vyhlášku o nakládání s komunálním odpadem.

Čl. I

(1) Tato obecně závazná vyhláška stanoví systém
sběru,  třídění,  využívání  a  zneškodňování
komunálního odpadu vznikajícího v územním obvodu
města Sobotky.

(2) Tato vyhláška je závazná pro všechny fyzické
osoby, které mají na území města trvalý pobyt a pro
další fyzické osoby, které se na území města zdržují. 

(3)  Povinnosti původce odpadu z řad právnických
osob  a  fyzických  osob  oprávněných  k  podnikání,
jakož  i  povinnosti  fyzických osob dle odst.  2,  které
tato vyhláška nestanoví, jsou definovány v zákoně o
odpadech a postupuje se podle tohoto zákona.

Čl. II
Základní pojmy

(1)  Odpad  je  každá  movitá  věc,  které  se  osoba
zbavuje nebo má úmysl nebo povinnost se jí zbavit.

(2) Komunální odpad je veškerý odpad vznikající
na území města při činnosti fyzických osob a který je
uveden  jako  komunální  odpad  v  Katalogu  odpadů
zákona o odpadech s výjimkou odpadů vznikajících u
právnických osob nebo fyzických osob oprávněných k
podnikání.

(3)  Separovaný  odpad  je  složka  komunálního
odpadu vzniklá odděleným sběrem za účelem dalšího
využití, např. papír, sklo, plasty apod. 

(4) Objemný  odpad  z  domácností  je  složka
komunálního odpadu, pro kterou nelze použít běžnou
sběrnou nádobu s ohledem na jeho rozměr, hmotnost
nebo  vlastnosti,  např.  nábytek,  koberce,  čalounění
apod.

(5) Nebezpečný odpad je odpad  vykazující jednu
nebo  více  nebezpečných  vlastností  uvedených  v
příloze č. 2 k  zákonu o odpadech. 

(6)  Směsný  komunální  odpad  je  složka
komunálního  odpadu,  která  vznikla  po  vytřídění
odpadů uvedených v odst. 3, 4 a 5. Směsný komunální
odpad  je  i  odpad  odložený  do  odpadkových  košů,
umístěných na veřejných prostranstvích.

(7) Původce komunálního odpadu je město Sobotka,
které se jím stává v okamžiku, kdy fyzická osoba odloží
odpad do nádoby k tomu určené nebo na místě k tomu
určeném.  Město Sobotka  se  současně  stane  vlastníkem
tohoto odpadu.

(8) Oprávněná osoba je právnická osoba nebo fyzická
osoba  oprávněná  k  podnikání,  která  je  oprávněna  k
nakládání s odpady podle zákona o odpadech nebo podle
zvláštních předpisů a se kterou město Sobotka uzavřelo
smlouvu týkající se odpadového hospodářství.

(9)  Sběrná  nádoba  je  typizovaná  nádoba  splňující
technické parametry, určená k bezpečnému a hygienicky
nezávadnému ukládání odpadů. 

(10)  Dostatečný  objem  sběrné  nádoby  na  směsný
komunální  odpad  je  takový  objem  sběrné  nádoby
(nádob), který při zvolené frekvenci svozu a při daném
počtu osob užívajících objekt, umožňuje odložit veškerý
směsný komunální odpad do sběrné nádoby (nádob).  V
odůvodněných  případech  lze  nahradit  nádobu  pytli  na
směsný  komunální  odpad  při  dodržení  dostatečného
objemu. 

(11)  Frekvence  vyvážení  sběrné  nádoby  je  týdenní
nebo čtrnáctidenní. Lze zvolit i kombinovaný svoz, kdy v
zimních měsících  listopad až duben je prováděn týdenní
svoz  a   letních  měsících  květen  až  říjen  svoz
čtrnáctidenní. Dále lze zvolit pouze zimní týdenní svoz a
pouze letní týdenní svoz.

(12) Stanoviště sběrné nádoby na směsný komunální
nebo separovaný odpad je místo určené k umístění sběrné
nádoby.

(13) Sběrný dvůr je zařízení na odkládání vytříděných
složek (separovaný odpad) komunálního a nebezpečného
odpadu.

(14) Pytle na separovaný odpad jsou pytle s potiskem
a  logem  oprávněné  osoby.  Potisk  informuje  o  druzích
odpadů, které lze  do těchto pytlů odkládat. 

(15)  Pytle  na  směsný  komunální  odpad  jsou  pytle
označené  logem  oprávněné  osoby,  určené  k  odložení
směsného komunálního odpadu na svozovou trasu.

(16)  Vlastník  objektu  je  pro  potřeby  této  vyhlášky
fyzická nebo právnická osoba, která má k objektu nebo
jiné nemovitosti, kde komunální odpad vzniká, vlastnické
právo.

(17)  Nakládání  s  odpady  je  činnost  zaměřená  na
předcházení vzniku odpadů, na nakládání s odpady a na
následnou péči o místo, kde jsou odpady trvale uloženy,
kontrola těchto činností, shromažďování, soustřeďování,
skladování, úprava, využívání a odstraňování.



(18) Fyzická osoba je občan, který má trvalý pobyt
v územním obvodu města Sobotky nebo se zde trvale
či přechodně zdržuje.

Čl. III
Všeobecné povinnosti

(1) Fyzické osoby jsou povinny ode dne účinnosti
této vyhlášky dodržovat veškerá její ustanovení.

(2)  Odpadkové  koše  rozmístěné  na  veřejných
prostranstvích jsou určeny pouze pro uložení malého
množství  odpadu vzniklého u fyzických osob mimo
jejich domácnost. 

Čl. IV
Nakládání s komunálním odpadem

(1) Nakládání s komunálním odpadem zajišťuje na
svém  územním  obvodu  město  Sobotka
prostřednictvím oprávněné osoby.

(2) Město  Sobotka  prostřednictvím  oprávněné
osoby  dále  umožňuje  fyzickým  osobám  ukládat
vytříděné  složky  komunálního  odpadu  do  nádob
určených k tomuto  účelu,  které jsou rozmístěny na
stanovištích ve  městě.  Druhy  vytříděných  složek
komunálního  odpadu,  které  lze  do  těchto  nádob
odkládat a jejich stanoviště, jsou uvedeny v příloze č.
1 této vyhlášky.

(3) Město Sobotka je provozovatelem sběrného
dvora na adrese Sobotka, Březenská 244, a umožňuje
zde  fyzickým  osobám  ukládat  vytříděné  složky
komunálního odpadu v souladu s provozním řádem a
dle pokynů obsluhy.

(4)  Směsný  plast  lze  odkládat  do  označených
žlutých pytlů na směsný plast, Tetra Paky (krabice od
mléka,  vína  apod.)  lze  odkládat  do  označených
červených pytlů, které je možno vyzvednout na MěÚ
Sobotka,  úseku  životního  prostředí  nebo  u  obsluhy
sběrného dvora.

Čl. V
Povinnosti fyzické osoby

Fyzická osoba je povinna:
a)  odkládat  komunální  odpad  na  místech  k  tomu

určených a ode dne, kdy je tak stanoveno obecně
závaznou  vyhláškou,  komunální  odpad  odděleně
shromažďovat,  třídit  a  předávat  k  využití  a
odstraňování  podle  systému  stanoveného  obcí,
pokud  odpad  sama  nevyužije  v  souladu  s  touto
obecně závaznou vyhláškou, zákonem o odpadech
a zvláštními právními předpisy;

b)  zajistit si dostatečný počet odpadových nádob;
c)  ukládat  do  jednotlivých  typů  odpadových  nádob

(včetně  nádob na  tříděný odpad)  jen  ty  druhy a
složky  komunálního  odpadu,  pro  který  jsou
určeny;

d) neodkládat do sběrných nádob žhavý popel, zeminu,
stavební suť, cihly, kamení, uhynulá zvířata, vánoční
stromky;

e)  vytřídit  veškeré  nebezpečné  složky  komunálního
odpadu a předat do sběrného dvora v provozní době
tohoto zařízení;

f)  nepoužívat  odpadové  nádoby  k  jinému  účelu,  než
k odkládání komunálního odpadu;

g) plnit odpadové nádoby pouze tak, aby se daly jejich
kryty  uzavřít  a  odpad  v  odpadových  nádobách
nezhutňovat;

h)  odkládat  naplněné  a  zavázané  pytle  na  separovaný
odpad  do  sběrného  dvora  nebo  k  vybraným
stanovištím kontejnerů na tříděný odpad uvedeným v
příloze 1 této vyhlášky;

i) odkládat separovaný odpad pro který nejsou používány
nádoby nebo pytle  (velkoobjemový odpad,  stavební
suť,  odpad  ze  zeleně,  elektrozařízení  apod.)  do
sběrného dvora.

Čl. VI
Sankce

Porušení povinností stanovených touto vyhláškou se
posuzuje  dle  zák.  č.  200/1990  Sb.,  o  přestupcích,  v
platném  znění  (pokuta  až  50  000,-Kč)  a  dle  zák.
č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších
zákonů, v platném znění. 

Čl. VII
Závěrečná ustanovení

(1)  Kontrolu  dodržování  ustanovení  této  vyhlášky
provádí  pověřený pracovník Městského úřadu Sobotka,
úseku životního prostředí, případně další městem Sobotka
určené kontrolní orgány.

(2) Zrušuje se obecně závazná vyhláška č.5/2005, o
nakládání  s  komunálním  odpadem  a  o  poplatku  za
komunální odpad, ve znění obecně závazných vyhlášek č.
1/2006, ze dne 25.4.2006, č.3/2006 ze dne 7.12.2006, č.
1/2008 ze dne 16.12.2008, č. 3/2010 ze dne 29.6.2010 a
č. 2/2011 ze dne 20.12.2011.

(3)  Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti
dnem 1.9.2014.

  Bc. Jan Janatka v.r.                           Stanislav Tlášek v.r.
      místostarosta                                          starosta

Vyvěšeno dne: 15.8.2014

Sejmuto dne:



Příloha č. 1 k OZV č. 1 /2014.

Druhy, počet nádob a stanoviště separovaného odpadu

obec ulice sklo pet papír stanoviště na odkládání
pytlů se směsným plastem

a Tetra Paky
čiré barevné

Čálovice 0 0 0 0 0

Kdanice 0 1 1 0 0

Lavice 0 1 1 0 0

S
o
b
o
t
k
a

Březenská 359 0 0 1 1 0

Březenská dvůr 0 1 1 1 0

J. Glazarové 542 0 0 1 1 0

Jičínská 136 - škola 0 0 1 1 0

Krátká ul. DPS 0 0 1 1 ano

Malé náměstí 2 2 5 1 ano

Nádražní 0 0 1 0 0

Spyšovská 468 1 1 5 1 ano

Spyšovská 692 0 0 2 1 0

stadion 0 0 2 1 ano

Turnovská 1 1 0 0 0

Zahradní 423 1 1 3 1 ano

Spyšova 1 1 1 0 0

Staňkova Lhota - náves 1 1 1 0 0

Stéblovice 0 0 0 0 0

Trní 0 0 0 0 0

Zajakury 0 0 0 0 0

Celkový součet 7 10 27 10


