
Město Pec pod Sněžkou
Zastupitelstvo města

Obecně závazná vyhIáška ě. 312021
o stanovení obecního systému odpadového hospodářství

Zastupitelstvo města Pec pod Sněžkou se na svém zasedání konaném dne 15,12.2021usnesením č.
202112715 usneslo vydat na základě § 59 odst. 4 zákona ó, 54112020 Sb., o odpadech (dále jen ,,zákon
oodpadech"),avsouladus§lOpísm.d)a§84odst.2písm.h)zákonač. 12812000Sb.,oobcích)
obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen ,,vyhláška"):

čl. t
úvodní ustanovení

(1) Tato vyhláška stanovuje obecní systém odpadového hospodářství na území města Pec pod

Sněžkou.

Každý je povinen odpad nebo movitou věc, které předává do obecního systému, odkládat na

místa určená městem v souladu s povinnostmi stanovenými pro daný druh, kategorii nebo
materiál odpadu nebo movitých věcízákonem o odpadech a touto vyhláškou1.

V okamžiku, kdy osoba zapojená do obecního systému odloží movitou věc nebo odpad,
s výjimkou výrobků s ukončenou životností, na místě městem k tomuto účelu určeném, stává se
město vlastníkem této movité věci nebo odpadu2.

Stanoviště sběrných nádob je místo, kde jsou sběrné nádoby trvale nebo přechodně umístěny za
účelem dalšího nakládání s komunálním odpadem. Stanoviště sběrných nádob jsou individuální
nebo společná pro více uživatelů.

čl. z
Oddělené soustřeďování komunálního odpadu

(1) Osoby předávající komunální odpad na místa určená městem
soustřed'ovat následuj ící složky:

a) biologické odpady rostlinného původu,
b) papír,
c) plasty včetně PET lahví a nápojových kartonů (dále jen ,,plasty"),
d) sklo,
e) kovy,
f) nebezpečné odpady,
g) objemný odpad,
h) jedlé oleje a tuky,
i) směsný komunální odpad,

povinny odděleně
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Směsným komunálním odpadem se rozumí zbylý komunální odpad po stanoveném vytřídění
podle odstavce 1 písm. a) ažh).

Objemný odpad je takový odpad, kte4ý vzhledem ke svým rozměrům nemůže být umístěn do
sběrných nádob (např. koberce, matrace, nábytek).

čl. g
Soustředbvání papíru, plastů, skla, kovŮ, biologických odpadů rostlinného původu, jedIých

olejů a tuků

(1) Papír, plasty, sklo, kovy, biologické odpady rostlinného původu, jedlé oleje a tuky se soustřed'ují
do zvláštních sběrných nádob a velkoobjemových kontejnerů.

(2) Zvláštní sběrné nádoby a velkoobjemové kontejnery jsou barevně odlišeny a případně označeny
příslušnými nápisy:

a) papír = barva modrá,
b) plasty = barva žlutá,
c) sklo čiré = barva bílá, sklo barevné = barva zelená,
d) kovy = velkoobjemový kontejner označený nápisem kovy,
e) biologický odpad rostlinného původu = velkoobjemový kontejner označený nápisem BlO,
f) jedlé oleje a tuky3 = barva hnědá.

(3) Zvláštní sběrné nádoby a velkoobjemové kontejnery jsoú umístěny v areálu sběrného dvora,
v části města Velká Úpa naproti areálu technických služeb (dále jen ,,sběrný dvůr").

(4) Do zvláštních sběrných nádob a velkoobjemových kontejnerů je zakázáno ukládat jiné složky
komunálních odpadů, než pro které jsou určeny.

(5) Stanovuje se povinnost plnit sběrné nádoby a velkoobjemové kontejnery tak, aby je bylo možno
uzavřít a odpad z nich při manipulaci nevypadával. Pokud to umožňuje povaha odpadu, je nutno
objem odpadu před jeho odložením do sběrné nádoby minimalizovat.

č1.1
Svoz a soustřed'ování nebezpečných složek komunálního odpadu

Svoz nebezpečných složek komunálního odpadu je zajišťován minimálně jedenkrát ročně jejich
odebíráním na předem vyhlášených přechodných stanovištích přímo do zvláštních sběrných
nádob k tomuto sběru určených. lnformace o svozu jsou zveřejňovány v tištěném obecním
zpravodaji a na webových stránkách města www.pecpodsnezkou.cz (dále jen ,,webové stránky
města").

Nebezpečný odpad lze také průběžně odevzdávat ve sběrném dvoře.

Svoz a soustřed'ování nebezpečných složek komunálního odpadu podléhá požadavkům
stanoveným v čl. 3 odst. 4 a 5.

čI. s
Soustřed'ování obiemného odpadu

Objemný odpad lze průběžně odevzdávat ve sběrném dvoře.

Soustřed'ování objemného odpadu podléhá požadavkům stanoveným v čl. 3 odst. 4 a 5.

3 Do sběrné nádoby se odkládajív uzavřené plastové láhvi o maximálním objemu 3 litry
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čl. s
Soustřed'ování směsného komuná!ního odpadu

(1) Směsný komunální odpad se odkládá do sběrných nádob. Pro účely této vyhlášky se sběrnými
nádobami rozumějí:

a) popelnice o objemu 120 l nebo 240 l černé barvy označené štítkem s čárovým kódem,
b) kontejnery o objemu í 100 l černé barvy označené štítkem s čárovým kódem,
c) sběrné plastové pytle označené logem svozové společnosti o objemu 60 l nebo 110 l,

d) velkoobjemové kontejnery, které jsou umístěny na sběrném dvoře,
e) odpadkové koše, které jsou umístěny na veřejném prostranství ve městě, sloužící pro

odkládání drobného směsného komunálního odpadu.

(2) Soustřed'ování směsného komunálního odpadu podléhá požadavkům stanoveným
vč1.3odst.4a5.

(3) Stanovuje se povinnost umístit naplněné sběrné nádoby uvedené v čl. 6 odst. 1 písm. a) a b) v
den svozu dle svozového kalendáře na svozovou trasu uvedenou na webových stránkách města.

(4) Stanovuje se povinnost naplněné sběrné nádoby uvedené v čl. 6 odst. 1 písm. c) odkládat pouze
na sběrném dvoře během jeho provozní doby uvedené na webových stránkách města, a to
výhradně do sběrných nádob uvedených v čl. 6 odst. 1 písm. d).

čl. z
Nak!ádání s výrobky s ukončenou žlvotností v rámci služby pro výrobce

(zpětný odběr)

(1) Město v rámci služby pro výrobce nakládá s těmito výrobky s ukončenou životností:

a) elektrozařízení,
b) baterie a akumulátory,
c) výbojkové zářivky.

(2) Výrobky s ukončenou životností uvedené v odst. 1 lze předávat've sběrnérrí.dvoře.

čl. g
Nakládání se stavebním a demoličním odpadem

(1) Stavebním odpadem a demoličním odpadem se rozumí odpad vznikající při stavebních
a demoličních činnostech nepodnikajících fyzických osob. Stavební a demoliční odpad není
odpadem komunálním

(2) Stavební a demoliční odpad lze předávat ve sběrném dvoře.

(3) Fyzické osoby mohou předávat stavební a demoliční odpad ve sběrném dvořea přijednotlivých
předáních o maximální hmotnosti 25 kg. Celková maximální hmotnost městem přebíraného
stavebního a demoličního odpadu činí od jednotlivých fyzických osob 50 kg/osobu/rok.

čl. g
závérečná ustanovení

(1) Další informace o obecním systému odpadového hospodářství města včetně stanovení
svozového kalendáře, vymezení svozové trasy, stanovení provozní doby sběrného dvora atp.
jsou zveřejněny na webových stránkách města.

a dle provozního řádu sběrného dvora



(2) Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1.1.2022,

lng. Zdeněk Viň

místostarosta

Vyvěšeno na úřední desce dne:15,12.2021

Sejmuto z úřední desky dne:

zveřejnění bylo shodně provedeno na elektronické úřednídesce.

Alan Tomášek

starosta


