
Zastupitelstvo Města Pec pod Sněžkou vydává dne 1.7.2003 na základě ustanovení § 17, odst. 2 
zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ustanovením § 10 
písm. d) a § 84 odst. 2 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, tuto 
obecně závaznou vyhlášku. 

 
 

Město Pec pod Sn ěžkou 
 

Obecn ě závazná vyhláška č. 2/2003 ve znění Obecn ě závazné vyhlášky č. 4/2006  
o nakládání s komunálním a se stavebním odpadem 

 
ČÁST PRVNÍ 

Obecná ustanovení 
 

Článek 1 
Účel a rozsah platnosti vyhlášky 

 
1. Tato obecně závazná vyhláška stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, 

využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území Města Pec pod Sněžkou, 
včetně systému nakládání se stavebním odpadem. 

2. Tato obecně závazná vyhláška se vztahuje na všechny osoby s trvalým pobytem na území města 
a fyzické osoby, které se na území města jinak zdržují. Právnická osoba a fyzická osoba 
oprávněná k podnikání jako původce, který produkuje ze své činnosti odpad zařazený podle 
Katalogu odpadů jako odpad podobný komunálnímu, může na základě smlouvy s městem 
využívat systému zavedeného městem pro nakládání s komunálním odpadem. 

 
 
 

Článek 2 
Základní pojmy 

 
Pro potřeby vyhlášky jsou ve smyslu zákona č. 185/2001 Sb o odpadech., ve znění pozdějších 
předpisů, stanoveny tyto základní pojmy: 
 
 
1. Odpad  je 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 zákona č. 185/2001 Sb. o 
odpadech, ve znění pozdějších předpisů. Osoba má povinnost zbavit se movité věci, příslušející 
do některé ze skupin odpadů uvedených v příloze č. 1 k zákonu č. 185/2001 sb. o odpadech, 
jestliže ji nepoužívá k původnímu účelu a věc ohrožuje životní prostředí nebo byla vyřazena na 
základě zvláštního právního předpisu. 

2. Komunálním odpadem je veškerý odpad vznikající na území obce při činnosti fyzických osob, s 
výjimkou odpadů vznikajících u právnických osob nebo fyzických osob oprávněných k podnikání. 
Komunální odpad je také odpad vznikající při čištění veřejných komunikací a prostranství, při 
údržbě veřejné zeleně včetně hřbitovů. 

3. Nebezpečný odpad  je odpad uvedený v Seznamu nebezpečných odpadů uvedeném ve 
Vyhlášce MŽP č. 381/2001 Sb., který se vyhlašuje v "Katalogu odpadů" a jakýkoliv jiný odpad 
vykazující jednu nebo více nebezpečných vlastností uvedených v příloze č. 2 k tomuto zákonu. 
Jedná se zejména o barvy, lepidla, pryskyřice, rozpouštědla, kyseliny, hydroxidy, detergenty, 
odmašťovací prvky, fotochemikálie, léky, pesticidy, galvanické články, zářivky, obrazovky a jiný 
elektronický odpad, odpad s obsahem rtuti, zařízení s obsahem chlorfluoruhlovodíků, oleje nebo 
tuky (s výjimkou olejů na smažení). 

4. Objemný odpad je složka komunálního odpadu, která pro své rozměry nemůže být odkládána do 
sběrných nádob na směsný odpad. 

5. Zbytkový odpad je složka komunálního odpadu, která vzniká po vytřídění využitelných složek 
6. Nakládání s odpady je jejich shromažďování, sběr, výkup, třídění, přeprava a doprava, 

skladování, úprava, využívání a zneškodňování. 
7. Skládka odpad ů je zařízení nebo místo, které je určeno k trvalému uložení odpadů za účelem 

jejich odstranění. 
8. Skladování odpad ů je jejich dočasné uložení na místech k tomu určených po dobu nezbytně 

nutnou 
9. Sběrná nádoba je typizovaná nádoba určená k odložení složek odpadu (tzv. popelnice nebo 

kontejner) s vnitřním objemem 110 l resp. 1100 l, nebo pytel poskytovaný svozovou společností. 
Ve sběrné nádobě jsou složky odpadu krátkodobě shromažďovány do doby svozu. Sběrnou 



nádobou je rovněž velkoobjemový kontejner (s vnitřním objemem nad 5m3) a odpadkový koš, 
umístěný na veřejném prostranství a dále zvláštní nádoby určené pro shromažďování odděleně 
vytříděných složek komunálního odpadu (plasty, sklo, apod). 

10. Původcem odpadu je právnická osoba, pokud při její činnosti vzniká odpad, nebo fyzická osoba 
oprávněná k podnikání, při jejíž podnikatelské činnosti vzniká odpad. Pro komunální odpad 
vznikající na území obce, který má původ v činnosti fyzických osob, na něž se nevztahují 
povinnosti původce, se za původce považuje obec. Obec se stává původcem komunálního 
odpadu v okamžiku, kdy fyzická osoba odpad uloží na místě k tomu určeném, obec se současně 
stane vlastníkem tohoto odpadu. 

11. Oprávn ěná osoba je každá právnická osoba nebo fyzická osoba oprávněná k podnikání v oblasti 
nakládání s odpady podle zákona o odpadech, nebo podle zvláštních právních předpisů. 

12. Okolí sb ěrných nádob je prostor vymezený vzdáleností 2m (všemi horizontálními směry) od 
sběrných nádob. 

13. Svozová firma je právnická osoba nebo fyzická osoba oprávněná k podnikání v oblasti nakládání 
s komunálními odpady na území města, pověřená městem k této činnosti. 

14. Uživatelem je fyzická osoba užívající sběrnou nádobu nebo původce přihlášený do systému. 
15. Objekt je bytový nebo rodinný dům a nebo jiná stavba, ve které je alespoň jeden byt. Objektem 

pro potřeby této vyhlášky jsou i nebytové stavby, pokud je jejich provozovatel (správce) zapojen 
do městského systému nakládání s odpady. 

16. Svozová trasa je velikost území, ve kterém zajistí svoz komunálního odpadu svozový automobil 
za jeden pracovní cyklus. 

17. Svozová oblast je ucelené území města vymezené svozovými trasami obsluhovanými svozovou 
firmou. 

 
 

ĆÁST DRUHÁ 
Nakládání se stavebním odpadem 

 
Ćlánek 3 

 
1. Stavební odpad vzniklý na území města při stavební činnosti fyzických osob, právnických osob a 

fyzických osob oprávněných k podnikání musí být shromažďován do rozměrově vhodných 
kontejnerů oprávněné osoby, případně subjektu provádějícího stavební činnost a odvezen na 
řízenou skládku, pokud není tento odpad přímo nakládán a vyvážen z místa vzniku k 
materiálovému využití nebo zneškodnění v souladu s platnými předpisy. Možnosti případného 
materiálového využití na území obce sdělí na požádání městský úřad. 

2. Vyvážení kontejnerů je nutno realizovat bezodkladně tak, aby nedocházelo k nepříznivému 
dopadu na životní prostředí v obci nebo jeho hygienu a estetický vzhled. 

 
 

ĆÁST TŔETÍ 
Nakládání s komunálním odpadem 

 
Článek 4 

Třídění odpadu 
 

Komunální odpad se třídí na složky podle následujícího systému: 
a) využitelné složky (např. papír, sklo, drobné železo, plasty, bioodpad) 
b) nebezpečné složky (např. léky, suché baterie, akumulátory, kyseliny, louhy, zbytky barev a 

ředidel včetně obalů, zářivky, látky neznámého složení aj.) 
c) zbytkový odpad 
d) objemný odpad 
e) odpad z čištění veřejných komunikací a prostranství 
f) odpad ze zahrad a z údržby veřejné zeleně včetně hřbitovů 
g) stavební odpad 

 
Článek 5 

 
                                                                           zrušen 

 
 

                                                                   Článek 6 
 

                                                                            zrušen 



     Článek 7 
 

               zrušen 
 

Článek 8 
Odkládání komunálního odpadu 

 
1. Svoz komunálního odpadu v popelnicích a plastikových pytlích bude probíhat pravidelně 

každé úterý, v sezónním období, tj. 20.12.-31.3., 30.6.-30.9. každé úterý a r pátek. Před 
svozovým dnem od 16.00 hodin a ve svozových dnech do 7.00 hodin ráno budou 
popelnice a pytle shromážděny podél místní komunikace na trase Velká Úpa-Vavřincův 
důl, Lesovna-Pec, Javor-Pec, most Malá pláň, křižovatka pod Horizontem, odkud svozová 
firma tentýž den provede sběr odpadu.  

2. Mimo svozové dny uživatel zajistí odložení plastikových pytlů na shromaždištích dovnitř 
„domečků“ . Shromaždiště jsou následující lokality: 

 
••  JJaavvoorr,,  ppoozzeemmeekk  pp..čč..  118855//66  ––  oohhrraazzeennýý  ppoozzeemmeekk  ppoodd  ggaarráážžeemmii  
••  LLeessoovvnnaa,,  ppoozzeemmeekk  pp..čč..  447788//66  ––  oottooččkkaa  
••  nnaa  VVeellkkéé  pplláánnii  ppoodd  HHoorriizzoonntteemm,,  pp..čč..  3399//1100  ––  uu  iinnff..  SSttoojjaannuu  
••  uu  bbýývvaallééhhoo  zzddrraavvoottnnííhhoo  ssttřřeeddiisskkaa,,  pp..čč..  997711//7799  aa  997711//7722,,  --  vveeddllee  vvssttuuppuu  ddoo  kkaavveerrnnyy  
••  nnaadd  hhaassiiččsskkoouu  zzbbrroojjnniiccíí  vvee  VVeellkkéé  ÚÚppěě,,  pp..čč..  886622//11,,    
••  uu  UUrraannuu  vvee  VVeellkkéé  ÚÚppěě,,  pp..čč..  776611//77  
••  aarreeááll  ppoodd  BBaarrrraannddoovveemm,,  pp..čč..  110077//33  

  
ZZ  ttěěcchhttoo  mmíísstt  bbuuddoouu  ssvváážžeennyy  iiggeelliittoovvéé  ppyyttllee  pprraavviiddeellnněě  kkaažžddéé  úútteerrýý,,  vv  sseezzóónnnníímm  oobbddoobbíí,,  ttjj..  
2200..1122..--3311..33..,,  3300..66..--3300..99..  kkaažžddéé  úútteerrýý  aa  ppáátteekk..  

 
3. Sběrný dvůr Velká Úpa-Barrandov bude sloužit pro shromažďování odpadu, který nelze 

shromažďovat běžným způsobem, tzn. odkládáním do popelnic, pytlů (objemný odpad, 
stavební odpad, železo aj.). Ve sběrném dvoře bude umístěn kontejner na stavební suť, 
objemný odpad, železo, aj.  

 
 

Článek 9 
 

zrušen 
 
 

ČÁST ČTVRTÁ 
Závěrečná a zrušovací ustanovení  

 
Článek 10 

Sankce 
 

Porušení této vyhlášky se postihuje podle zvláštních předpisů, zák. č. 185/2001 Sb., o odpadech, zák. 
č. 200/1990 Sb., o přestupcích ve znění pozdějších předpisů a zák. č 128/2000 Sb., o obcích, ve 
znění pozdějších předpisů. 
 
 

Článek 11 
 

1. Tato vyhláška byla vyhlášena vyvěšením na úřední desce Městského úřadu Pec pod Sněžkou 
dne 9.7.2003 

2. Tato vyhláška nabývá účinnosti 15-tý den po vyvěšení. 
 
 
 
 
 
 
 

Alan Tomášek                                                                               Eva Lorencová 
            starosta města                                                                         místostarostka města 


