Obecně závazná vyhláška města Kadaně
č. 8/2005
o nakládání s komunálním a stavebním odpadem
Zastupitelstvo města Kadaně se na svém zasedání dne 22.9.2005 usnesením
č.314/2005 usneslo vydat podle § 84 odst. 2 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s § 10 písm. a) a § 17 odst. 2
zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech tuto obecně závaznou vyhlášku.
Čl. 1
Předmět a působnost vyhlášky
1) Vyhláška stanoví systém sběru, třídění, využívání a zneškodňování komunálního
odpadu ( dále jen systém ), vznikajícího na území města Kadaně ( dále jen město ) a
systém nakládání se stavebním odpadem.
2) Tato vyhláška je závazná pro všechny fyzické osoby, které produkují komunální a
stavební odpad a právnické osoby a fyzické osoby oprávněné k podnikání, které jsou
původci stavebního odpadu 1).
Čl. 2
Základní pojmy
Pro účely této vyhlášky se rozumí :
1) Svozová společnost je společnost provádějící odvoz komunálního odpadu, se kterou
město uzavřelo smlouvu na provádění sběru, svozu a třídění komunálního odpadu
vznikajícího na území města Kadaně.
2) Složky komunálního odpadu jsou látkové skupiny, zastoupené v komunálním
odpadu, které lze odděleně shromažďovat např. papír, plasty, jiné obaly, odpad
biologicky rozložitelný ( odpad z veřejné zeleně, vánoční stromky apod.), směsný
odpad, nebezpečný odpad, objemný odpad .
3) Nebezpečné složky komunálního odpadu jsou všechny složky komunálního
odpadu, které jsou současně označeny jako nebezpečné odpady např. baterie, zbytky
barev a rozpouštědel, zářivky, zbytky spotřební chemie, pesticidy, upotřebené
motorové a převodovkové oleje, léky apod.2)
4) Duté obaly jsou skleněné, plastové,kovové obaly nebo jejich kombinace, ploché
obaly jsou karton, papír včetně novin a časopisů, lepenka, plastové folie.
5) Objemný odpad je odpad, který nelze pro jeho rozměry odkládat do sběrných nádob
na směsný odpad ( např. matrace, nábytek, další odložené předměty z domácnosti ).
6) Směsný odpad je ta část komunálního odpadu, která zůstane po vytřídění všech
složek uvedených v odst. 3),4) a 5) tohoto článku.
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7) Pravidelný mobilní sběr nebezpečných odpadů a objemného odpadu je sběr
zajištěný v pravidelných intervalech na určených místech, prostřednictvím sběrného
vozidla pověřené svozové společnosti.
8) Odkládání složek komunálního odpadu je umisťování složek komunálního odpadu
na určených místech, to je do sběrných nádob k tomu určených.
9) Odevzdávání složek komunálního odpadu je umisťování složek komunálního
odpadu svozové společnosti ve sběrných dvorech v souladu s provozním řádem
sběrného dvora a při pravidelném mobilním sběru.
10) Sběrná nádoba je typizovaná nádoba určená k odložení složek komunálního odpadu
( popelnice nebo kontejner ), která splňuje technické parametry podle zvl. předpisů 3) a
která je ve vlastnictví nebo nájmu svozové společnosti. Ve sběrné nádobě jsou složky
komunálního odpadu přechodně shromážděny do doby svozu komunálního odpadu.
Velkoobjemový kontejner slouží pro sběr a svoz stavebního a objemného odpadu.
11) Sběr komunálního odpadu jsou všechny činnosti směřující ke shromažďování
komunálního odpadu za účelem jeho dalšího využití nebo odstranění.
12) Odvozný způsob sběru komunálního odpadu je takový způsob, při kterém jsou
sběrné nádoby umístěny přímo v objektu nebo co nejblíže u objektu, přitom sběrné
nádoby jsou umístěny u každého objektu zapojeného do systému v určené oblasti.
13) Donáškový způsob sběru vytříděných složek komunálního odpadu ( papír, plast )
je takový způsob, při kterém jsou sběrné nádoby umístěny v určité docházkové
vzdálenosti na veřejně přístupném místě a slouží pro odkládání vytříděných složek
komunálního odpadu fyzickými osobami.
14) Donáškový způsob sběru komunálního odpadu je takový způsob, při kterém jsou
sběrné nádoby umístěny v určité docházkové vzdálenosti na veřejně přístupném místě
a slouží pro odkládání komunálního odpadu fyzickými osobami zapojených do
systému z většího počtu objektů ( dva bytové domy a více ).
15) Svoz komunálního odpadu jsou všechny činnosti spojené s překládáním složek
komunálního odpadu ze sběrných nádob do svozového vozidla. Svoz komunálního
odpadu předchází jeho přepravě na místo dalšího nakládání s odpadem. Svoz
komunálního odpadu provádí svozová společnost tak, aby nedošlo k promíchání
odděleně shromážděných složek komunálního odpadu s jinými složkami.
16) Určená místa pro odkládání komunálního odpadu nebo jeho složek jsou místa

technicky přizpůsobená a vybavená pro odkládání komunálního odpadu nebo jeho
složek fyzickými osobami. Umístění určených míst a sběrných nádob na nich
přistavených musí být v souladu se zvláštními předpisy 4).
17) Sběrný dvůr je oplocené místo vybavené pro odkládání a shromažďování vytříděných
složek komunálního odpadu. Sběrný dvůr je fyzickým osobám přístupný v určené
provozní době a za podmínek stanovených v provozním řádu.
18) Objekt je bytový nebo rodinný dům, kde je alespoň jeden byt vymezen jako bytová
jednotka podle zvláštního zákona.
19) Určená osoba pro využití nebo zneškodnění komunálního odpadu nebo jeho složek
je provozovatel zařízení k využití nebo zneškodnění, která zajišťuje nakládání
s odpady v souladu se zvláštními předpisy 5) .
20) Stavební odpad jsou všechny druhy odpadu 6) vznikající při stavební činnosti ( např.
beton, cihly, tašky, keramika, materiály s obsahem sádry,dřevo, sklo,
plast,dehet,výrobky z dehtu, vytěžené zemina,isolační materiály a směsný a demoliční
odpad).
21) Vlastník objektu je pro potřeby této vyhlášky fyzická nebo právnická osoba, která má
v objektu nebo jiné nemovitosti vlastnické právo nebo je jeho uživatelem nebo má
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právo hospodaření nebo je správcem, pokud v tomto objektu nebo na této nemovitosti
vzniká komunální odpad – dále jen vlastník.
Čl. 3
Vlastnictví a systém nakládání s komunálním odpadem
1) V okamžiku, kdy fyzická osoba komunální odpad nebo jeho složky odloží na místě
k tomu určeném ve smyslu čl. 2 odst. 16 této vyhlášky, stává se vlastníkem a
původcem komunálního odpadu město Kadaň.
2) Komunální odpad se v městském systému třídí na tyto složky.
a) ploché obaly – papír vč. tiskovin, karton,lepenka,plastové folie
b) duté obaly – plastové lahve, kovové obaly
c) biologicky rozložitelný odpad – vánoční stromky
d) objemný odpad
e) nebezpečné složky
f) směsný odpad
3) Na území města je zaveden odvozný systém sběru směsného odpadu, objemného

odpadu , vánočních stromků, nebezpečných složek komunálního odpadu a donáškový
systém sběru u ostatních složek komunálního odpadu.
4) Místa určená k odkládání komunálního odpadu jsou.
a) vnitřní prostory sběrných nádob nebo kontejnerů pro jednotlivé složky
komunálního odpadu. Do těchto nádob se ukládají vytříděné složky komunálního
odpadu 6).
b) sběrný dvůr umístěný v ul. Polní p.č. 2485/22 v k.ú.Kadaň, kde se ukládá objemný
odpad, nebezpečný odpad a stavební odpad v souladu s provozním řádem.
c) sběrná místa mobilního sběru nebezpečných složek komunálního odpadu na
předem označených stanovištích. Termíny mobilního sběru jsou předem
oznámeny v místním tisku a úředních deskách.
d) odkládání vánočních stromků u sběrných nádob na určených stanovištích
e) jiná místa, pokud je v nich organizován sběr určitých složek odpadu nebo jejich
zpětný odběr
5) Není dovoleno :
a) odkládání komunálního odpadu nebo jeho složek v rozporu s odst. 1 čl. 5
b) odkládání komunálního odpadu nebo jeho složek mimo sběrné nádoby
c) odkládání žhavého popele,zeminy,stavební sutě,kamení, cihel,odpadů, které
mohou způsobit poškození svozového vozidla nebo úraz jeho osádky,
tekutin,uhynulých zvířat nebo jejich částí, odpadu z vegetace a vánočních
stromků do sběrných nádob, dle čl. 2 odst. 16
d) odkládání nebezpečných složek komunálního odpadu do sběrných nádob na
směsný a využitelný odpad
e) zhutňování nebo zapalování odpadu ve sběrných nádobách
f)

jakékoliv poškozování sběrných nádob

6) Původci odpadů, kteří jsou (na základě písemné dohody s městem) oprávněni
využívat systém města, nesmí využívat sběrné nádoby určené pro fyzické osoby pro
odkládání jimi produkovaného odpadu
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Čl.4
Povinnosti fyzických osob a vlastníků objektů
1) Fyzické osoby jsou povinny:
a) předcházet vzniku komunálního odpadu a omezovat jeho množství
b) komunální odpad třídit dle čl. 3 odst. 2 této vyhlášky a odkládat na určená místa

stanoveným způsobem a jednat tak, aby nedošlo k poškození sběrné nádoby
c) při sběru nebezpečných složek komunálního odpadu si počínat tak, aby nedošlo
k ohrožení života a zdraví lidí a zvířat, nebo nedošlo k ohrožení nebo poškození
životního prostředí. Nebezpečné složky komunálního odpadu předávají fyzické
osoby ,které se prokáží dokladem o trvalém pobytu a to osobám oprávněným 1)
d) Ukládat do sběrných nádob pouze vytříděné složky komunálního odpadu,
odpovídající označení sběrné nádoby.Užívání sběrných nádob k jinému účelu, než
ke kterému jsou určeny systémem sběru, třídění a využíváním je zakázáno.
e) dodržovat provozní řád sběrného
provozovatelem sběrného dvora
f)

dvoru

a

podmínky

sběru

stanovené

počínat si tak, aby svým jednáním neznemožnily provedení pravidelného svozu
odpadu nebo nezpůsobily narušení systému nakládání s komunálním odpadem
stanoveným touto vyhláškou ( např. parkování vozidel apod.).

Čl. 5
Sběrné nádoby a svoz komunálního odpadu
1) Druhy a označení sběrných nádob
a) Sběrné nádoby jsou typizované nádoby používané ve svozové oblasti, zejména
popelnice, kontejnery apod.
b) Sběrné nádoby na jednotlivé složky komunálního odpadu ( papír a plast ) jsou
označeny nápisem
2) Výměna sběrných nádob
a) Poškozené sběrné nádoby musí být opraveny nebo vyměněny do 7 pracovních
dnů po zjištění poškození – v případě vážného poškození bude výměna
provedena neprodleně.
b) Důvodem pro výměnu sběrné nádoby je např. nefunkčnost uzávěru
(víka),netěsnost,způsobuje únik odpadu, znemožňuje vyprázdnění nádoby, může
způsobit poranění apod.
c) Výměnu sběrné nádoby provádí pověřená osoba a tuto skutečnost oznámí městu.
3) Umístění sběrných nádob
a) sběrné nádoby je možné umisťovat pouze mimo veřejné komunikace ( na tyto lze
nádoby umístit pouze při splnění podmínek zvl. předpisů 7) ), pokud to dispoziční
možnosti dovolují
b) umístění sběrných nádob musí zajistit trvale dobrou přístupnost pro odkládání
složek komunálního odpadu
c) umístění sběrných nádob nesmí způsobovat estetické a hygienické závady
4) Frekvence svozu směsného odpadu
Svoz odpadu se provádí pravidelně podle městem odsouhlaseného harmonogramu
sběru, který je uložen na úseku ŽP MěÚ v Kadani.
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Čl.6
1) Využití nebo zneškodnění komunálního odpadu nebo jeho složek
a) komunální odpad vznikající na území města se zneškodňuje nebo upravuje
v zařízeních, která splňují požadavky zvláštních předpisů8)
b) vytříděné složky odpadů není dovoleno na skládkách komunálního odpadu.
Čl. 7
Nakládání se stavebním odpadem
1) Stavební odpad vzniklý na území města při stavební činnosti fyzických osob,
právnických osob a osob oprávněných k podnikání, musí být ukládán do rozměrově
vhodných kontejnerů společnosti oprávněné k nakládání s odpady, případně do
kontejnerů dodavatele stavby. Dále jej lze odvážet z místa vzniku provozovateli
zařízení na úpravu stavebního odpadu nebo na skládku komunálního odpadu.
2) Fyzické osoby mohou bezplatně ukládat stavební odpad v množství 50 kg měsíčně do
sběrného dvora. Toto množství nelze v roce kumulovat.
3) Při přepravě a shromažďování stavebního odpadu nesmí dojít k narušení pořádku a
čistoty ve městě a ke znečišťování ovzduší.
Čl. 8
Smlouvy s původci odpadu
1) Město uzavře s původcem odpadu, který produkuje odpad zařazený dle Katalogu
odpadů vydaným MŽP ČR‚jako komunální odpad, písemnou dohodu o možnosti
využívání systému a současně stanoví podmínky pro využívání systému pro původce
odpadu.
2) Na původce odpadu, se kterým uzavřelo město dohodu dle odst. 1, se přiměřeně
vztahují ustanovení této vyhlášky
3) Zapojením do systému se původce nezbavuje povinností určených zvláštními
předpisy10)
4) Město uzavře dohodu dle odst. 1 s původcem odpadu prostřednictvím osoby k tomuto
určené mandátní smlouvou.
Čl. 9
Sankce
Porušení povinností při nakládání s komunálním odpadem a stavebním odpadem bude
postihováno podle zvláštních předpisů 9)
Čl. 10
Kontrola
Dodržování této vyhlášky kontrolují pověření pracovníci úseku životního prostředí
Městského úřadu v Kadani a orgány pověřené městem.
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Čl. 11
Zrušovací ustanovení
Touto vyhláškou se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 42/1999 o nakládání
s komunálním, stavebním a nebezpečným odpadem na území města Kadaně ze dne 16.
dubna 1999 a obecně závazná vyhláška č. 49/2001 o nakládání s komunálním a
stavebním odpadem platná od 1.1.2002.
Čl. 12
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem následujícím po dni vyvěšení na
úřední desce Městského úřadu Kadaň, tj. dne ............................................

PaedDr. Jiří Kulhánek
starosta města

Vyvěšeno dne :

Olga Zörklerová
místostarostka

Sejmuto dne :

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1) zákon č. 185/2001 Sb. , o odpadech
2) zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech, § 4 písm.a)
3) zákon č. 30/1968 Sb., o státním zkušebnictví, ve znění pozdějších předpisů
4) zákon č. 13/1988 Sb.,o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
5) zákon.č. 185/2001 Sb., zákon č. 455/1991 Sb., živnostenský zákon, ve znění pozdějších předpisů
6) Katalog odpadů, vydaný MŽP
7) zákon č. 13/1988 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
8) zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech
9) zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, zákon č. 128/2000 Sb., o obcích
10) zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech
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