
S T A T U T Á R N Í    M Ě S T O    P Ř E R O V  

OBECNĚ  ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA  č.  13/2001

o nakládání s komunálním odpadem

Úplné znění obecně závazné vyhlášky č. 13/2001, o nakládání s komunálním odpadem, 
tak, jak vyplývá ze změn a doplňků provedených obecně závaznou vyhláškou č. 5/2002, 
č. 2/2007 a č. 3/2008  

Zastupitelstvo  města Přerova podle § 10 písm. a) a d) a § 84 odst. 2 písm. i) zákona 
č.128/2000Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a § 17 odst. 2 zákona 
č.185/2001Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, vydalo dne 11. prosince 
2001 obecně závaznou vyhlášku o nakládání s komunálním odpadem (dále jen ”vyhláška”):

Článek 1

Účel vyhlášky

Vyhláškou se stanovuje systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a 
odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území města Přerova (dále jen ”systém”).

Článek 2

Základní pojmy

          Pro účely vyhlášky se rozumí 

a) odpadem 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.1 zákona 
č.185/2001Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů,1  (dále jen ”zákon o 
odpadech”),

b) komunálním odpadem veškerý odpad vznikající na území města  při činnosti fyzických 
osob a který je veden jako komunální odpad v prováděcím právním předpisu,2 s výjimkou 
odpadů vznikajících u právnických osob nebo fyzických osob oprávněných k podnikání;3

za komunální odpad se nepovažuje stavební odpad a odpad z chovu hospodářského 
zvířectva,

                                               
1 § 3 zákon o odpadech
2  vyhláška MŽP č. 381/2001 Sb. (Katalog odpadů)
3   § 4 písm. b) zákona o odpadech
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c) papírem odděleně vytříděné papírové složky komunálního odpadu. Za papír se 
nepovažují papírové předměty s podílem textilu, kovu, plastických hmot, chemicky 
znečištěné papírové obaly a podobně,

d) sklem odděleně vytříděné skleněné složky komunálního odpadu. Za sklo se nepovažuje 
porcelán, keramika, drátěné sklo, zrcadla, tvrzené sklo z automobilů, zátky láhví, láhve se 
zbytky tekutin, žárovky, zářivky a podobně,

e) PET–láhvemi tenkostěnné plastové láhve od nápojů. Za PET–láhve se nepovažují 
plastové láhve od olejů, a dále pak plastové nádoby od mléčných výrobků, kečupů, 
mycích, pracích a čisticích prostředků a podobně,

f) nebezpečným odpadem odděleně vytříděné složky komunálního odpadu vykazující 
jednu nebo více nebezpečných vlastností uvedených v příloze č. 2 zákona o odpadech, 
jako jsou zbytky barev a rozpouštědel, zářivky, ledničky, spotřební elektronika, chemicky 
znečištěné obaly a podobně,

g) objemným odpadem část komunálního odpadu obsahující věci, které nelze vzhledem 
k jejich rozměrům, hmotnosti či objemu odkládat do běžně používaných odpadových 
nádob, např. vyřazené kusy nábytku, vany, umývadla, sporáky, obaly větších rozměrů, 
odpad ze zahrádkářské činnosti, zbytky vánočních stromků a podobně. Za objemný odpad 
se nepovažují ledničky, televizory, počítače a podobně,

h) netříděným odpadem zbytková část komunálního odpadu, která zůstane po vytřídění 
skla, papíru, PET-láhví, nápojových kartonů, nebezpečného odpadu a objemného odpadu,

i) původcem odpadu právnická osoba, při jejíž činnosti vznikají odpady, nebo fyzická 
osoba oprávněná k podnikání,  při jejíž podnikatelské činnosti vznikají odpady,

j) osobou pověřenou městem osoba oprávněná k nakládání s odpadem, která je městem 
Přerovem pověřena provozováním systému,

k) vlastníkem domu vlastník nebo správce budovy či nemovitosti, kde vzniká komunální 
odpad,

l) nápojovými kartony vícevrstvé nápojové obaly od mléka, mléčných výrobků, ovocných 
šťáv, vína apod; za nápojový karton se nepovažuje plastový obal nebo kartonová krabice,

m) sběrnou a výkupnou odpadů zařízení pro sběr a výkup vytříděné složky komunálního 
odpadu provozované na základě rozhodnutí krajského úřadu, kterým je udělen souhlas 
k provozování tohoto zařízení a s jeho provozním řádem.

Článek  3

Systém

(1) Komunální odpad je tříděn již v domácnosti nejméně na tyto složky: papír, sklo, PET-
láhve, nápojové kartony, nebezpečný odpad, objemný odpad a netříděný odpad.

(2) Papír se odkládá do odpadových nádob zcela nebo částečně modré barvy, označených 
nápisem ”PAPÍR”. Do takto označených nádob je zakázáno odkládat jiný odpad než 
papír. Papír lze rovněž odkládat do sběren a výkupen odpadů na území města nebo 
v rámci organizovaného sběru papíru ve školách.

(3) Sklo se odkládá do odpadových nádob zcela nebo částečně zelené barvy, označených 
nápisem ”SKLO”. Do takto označených nádob je zakázáno odkládat jiný odpad než sklo.
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(4) PET-láhve a nápojové kartony se odkládají do odpadových nádob zcela nebo částečně 
žluté barvy, označených nápisem ”PET-LÁHVE A NÁPOJOVÉ KARTONY“. Do takto 
označených nádob je zakázáno odkládat jiný odpad než PET-láhve a  nápojové kartony.
V částech Přerov III až XIII lze PET-láhve a nápojové kartony rovněž odkládat na určená 
stanoviště v plastových obalech zajištěných proti vysypání (v zavázaných pytlích, 
taškách).

(5) Nebezpečný odpad se odkládá do sběrného dvora na ulici Na hrázi č.17 nebo do 
zvláštního svozového vozidla k tomuto účelu přistaveného osobou pověřenou městem, 
označeného nápisem ”NEBEZPEČNÝ ODPAD”.

(6) zrušen

(7) Použité injekční stříkačky a jehly lze rovněž odložit do zvláštní nádoby v kontaktním a 
krizovém centru K-Kappa Přerov a u ošetřovatelské služby Oblastní charity Přerov. 
Diabetici je mohou předávat i svému odbornému lékaři.

(8) Objemný odpad se odkládá do velkoobjemových kontejnerů, případně na zvlášť k tomuto 
účelu přistavené nákladní automobily nebo vlečky. Do velkoobjemových kontejnerů je 
zakázáno odkládat jiný odpad než objemný.

(9) Zbytky vánočních stromků lze rovněž odkládat na stanovištích odpadových nádob na 
netříděný odpad.

(10) Netříděný odpad se odkládá do odpadových nádob zpravidla šedé nebo černé barvy, bez 
zvláštního označení. Do těchto nádob je zakázáno odkládat jiný odpad než zbytkový, 
zejména látky tekuté, prchavé, snadno zápalné a výbušné, jakož i jiné předměty a látky, 
které by mohly ohrozit zdraví a bezpečnost osob.

(11) Netříděný odpad vznikající při užívání zahrádek a staveb určených nebo sloužících 
k individuální rekreaci lze v době od 1. dubna do 30. listopadu odkládat také na místech 
k tomu vyhrazených a označených tabulí s nápisem ”MÍSTO PRO PYTLOVÝ SBĚR 
KOMUNÁLNÍHO ODPADU. V období prosinec – březen se sběr neprovádí”. Takto 
odložený odpad musí být umístěn v zavázaném, zalepeném nebo jinak proti vysypání 
zajištěném pytli.

(12) K odkládání drobných odpadků příležitostně vznikajících při užívání veřejných   
prostranství slouží odpadkové koše.

(13) Odpadkové koše, odpadové nádoby na papír, sklo, PET-láhve a nápojové kartony, 
netříděný odpad a místa pro pytlový sběr komunálního odpadu se umísťují v souladu se 
zvláštními předpisy4 zpravidla na stálých veřejně přístupných stanovištích tak, aby byly 
přístupné při jejich naplňování, vyprazdňování a odvozu. Odpadové nádoby umístěné 
uvnitř obytných a jiných objektů jsou vynášeny v den svozu a týž den uklizeny.

(14) Odpad odložený ve smyslu odstavců 2 až 12 článku 3 je vlastnictvím města5 a je 
zakázáno jej přebírat nebo vybírat.

(15) K ukládání komunálního odpadu, zásadně s výjimkou papíru, skla, PET-láhví, 
nápojových kartonů a nebezpečného odpadu, slouží řízená skládka města Přerova 
v místní části Žeravice. Každý může na skládku vyvážet komunální odpad po dohodě 
s osobou pověřenou městem.

__________________________
4  např. zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších 
předpisů, zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů

5 § 4 písm. p) zákona o odpadech
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(16) K dotřídění složek komunálního odpadu slouží dotřiďovací linka v místní části Žeravice.  
Každý může na dotřiďovací linku dovážet vytříděné složky komunálního odpadu po 
dohodě s osobou pověřenou městem.

(17) Provoz systému zabezpečuje město prostřednictvím osoby pověřené městem, zejména

a) zajišťuje svoz komunálního odpadu podle plánu pravidelného svozu a za sjednaných 
podmínek,

b) vyprazdňuje v den svozu každou odpadovou nádobu, i když je naplněna jen zčásti,

c) zajišťuje náhradní svoz v případě poruchy svozového vozidla či jiné nepředvídané 
okolnosti v náhradním termínu,

d) zajišťuje pravidelně dvakrát ročně mobilní svoz nebezpečných složek komunálního 
odpadu v místních částech Přerov III-XIII,

e) zajišťuje rozmístění kontejnerů na objemný odpad, zvláště pak na odpad ze 
zahrádkářské činnosti, nejméně dvakrát za rok dle stanoveného harmonogramu,

f) trvale dbá o řádné označení míst pro pytlový sběr komunálního odpadu, o zajištění 
dobrého stavu a účelného rozmístění odpadkových košů a odpadových nádob v počtu 
odpovídajícím předpokládanému množství produkovaného odpadu,

g) zajišťuje provoz řízené skládky odpadu, dotřiďovací linky a sběrného dvora v souladu 
se schválenými provozními řády,

h) uzavírá dohody o termínu zpřístupnění nebo o místu a termínu přistavení nádob na        
netříděný odpad podle odstavce 2 článku 4,

i) jedenkrát ročně, nejpozději do 31. března, zveřejňuje seznam stálých veřejně 
přístupných stanovišť na odpadové nádoby, míst pro pytlový sběr komunálního odpadu a 
plán pravidelného svozu komunálního odpadu,

j) dvakrát ročně zveřejňuje seznam stanovišť a časový harmonogram rozmístění 
velkoobjemových kontejnerů,

k) dvakrát ročně zveřejňuje seznam stálých veřejně přístupných stanovišť na odpadové 
nádoby, plán pravidelného svozu komunálního odpadu a seznam stanovišť a časový 
harmonogram rozmístění velkoobjemových kontejnerů.

Článek 4

Povinnosti fyzických osob

(1) Fyzické osoby jsou povinny ode dne účinnosti vyhlášky komunální odpad odděleně 
shromažďovat, třídit a předávat k využití nebo odstraňování podle systému stanoveného v 
článku 3, pokud odpad samy nevyužijí v souladu se zákonem o odpadech a zvláštními 
právními předpisy.6

________________________________________

6  např. zákon o č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší), 
ve znění pozdějších předpisů 
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(2) Rozhodne-li se fyzická osoba používat k odkládání netříděného odpadu nádobu, pro 
kterou není zřízeno stálé veřejně přístupné stanoviště, je povinna dohodnout s osobou 
pověřenou městem termín zpřístupnění nebo termín a místo přistavení nádoby 
k pravidelnému svozu odpadu a zajistit zpřístupnění nebo přistavení nádoby 
v dohodnutém termínu. Zpřístupněním se rozumí umožnění bezpečného příjezdu 
svozového vozidla k nádobě za účelem jejího vyprázdnění. Tuto povinnost může po 
dohodě s fyzickou osobou na sebe převzít vlastník nebo správce domu.

Článek 5

Původci odpadu                               

(1) Původci odpadu, kteří produkují odpad zařazený podle Katalogu odpadů7 jako odpad 
podobný komunálnímu z činnosti právnických osob a fyzických osob oprávněných 
k podnikání, mohou využít systému pouze na základě písemné smlouvy s městem 
Přerovem, která musí obsahovat výši sjednané ceny za tuto službu.8

(2) Na původce odpadu, kteří využívají systému, se vztahují obdobné povinnosti jako na 
fyzické osoby.

Článek 6

Závěrečná ustanovení

(1) Porušení vyhlášky bude postihováno podle platných právních předpisů.9

(2) Vyhláškou se zrušuje obecně závazná vyhláška města Přerova č. 3/98, o nakládání 
s komunálním a stavebním odpadem ve městě Přerově, ve znění obecně závazných vyhlášek 
města Přerova č.13/99 a 10/2000.

(3) Vyhláška nabývá účinnosti dne 1. ledna 2002.

     Jindřich V A L O U C H            MVDr. Jiří   P A V E L K A Vyvěšeno:13.12.01
            starosta města                             místostarosta města                        Sejmuto:  3. 1.  02

________________________
7  vyhláška MŽP č. 381/2001 Sb.
8 § 17 zákona o odpadech
9 zákon č. 128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 200/1990 Sb. ve znění pozdějších předpisů
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