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Návrh pro 9. zasedání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 7. 9. 2015

Zpravodaj: Pavel Košutek, náměstek primátora

Navrhovatel: Rada města Přerova 2014 - 2018

Zpracovatel: RNDr. Pavel Juliš, vedoucí odboru stavebního úřadu a životního prostředí

Název návrhu:

Obecně závazná vyhláška o nakládání s komunálním odpadem na území města Přerova.

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání

vydává obecně závaznou vyhlášku o nakládání s komunálním odpadem na území města Přerova dle 
přílohy důvodové zprávy.

Vyjádření dotčeného odboru, orgánu nebo organizace:

Rada města Přerova

Rada města Přerova po projednání na své 22. schůzi konané dne 21.7.2015 podala usnesením č. 
631/22/10/2015 návrh Zastupitelstvu města Přerova vydat obecně závaznou vyhlášku o nakládání s 
komunálním odpadem na území města Přerova dle přílohy důvodové zprávy.

Odbor stavebního řadu a životního prostředí

Návrh obecně závazné vyhlášky (OZV) byl zaslán k připomínkování všem členům Rady města, 
vedoucím odborů MMPr, členům Komise životního prostředí, výborům pro místní části, členům 
Pracovní skupiny pro optimalizaci systému nakládání s komunálním odpadem, TSMPr, s.r.o. a 
Ministerstvu vnitra, odboru veřejné správy, dozoru a kontroly k posouzení zákonnosti návrhu. Dle 
stanoviska Ministerstva vnitra ze dne 5.6.2015 je návrh OZV v souladu se zákonem. Přílohou 
stanoviska byla doporučení, která byla do návrhu OZV zapracována. Odbor doporučuje návrh 
usnesení schválit.

Důvodová zpráva:

Navrhovaná OZV je vydávána na základě zákonného zmocnění obsaženého v § 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“), dle kterého obce ve své samostatné působností stanoví OZV systém 



shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících 
na jejím katastrálním území. Tím se rozumí stanovení třídění jednotlivých složek komunálního odpadu 
a způsob, jak s jednotlivými složkami dále nakládat. Takto zavedený systém je pro nepodnikající 
fyzické osoby (dále jen „fyzické osoby“) závazný, tj. fyzické osoby jsou povinny komunální odpad 
třídit a odkládat odděleně na místa určená obcí touto OZV.

Vydání OZV umožňuje zároveň městu plnit povinnosti, které mu stanoví zákon o odpadech, jakožto 
původci komunálního odpadu, který produkují fyzické osoby na jeho území. Původcem komunálního 
odpadu se stane město v okamžiku, kdy fyzická osoba odloží komunální odpad na místě k tomu 
určeném OZV; současně se stane vlastníkem tohoto odpadu.

Klasifikace tříděných složek komunálního odpadu uvedená v článku 3 návrhu OZV vychází z 
požadavku novely zákona o odpadech (zákon č. 229/2014 Sb.) a z jeho prováděcí vyhlášky č. 
321/2014 Sb. Z uvedené vyhlášky vyplývá pro obec povinnost zajistit celoročně místa pro oddělené 
soustřeďování odpadů papíru, plastů, skla, kovů a místa pro oddělené soustřeďování minimálně 
biologických odpadů rostlinného původu, a to nejméně v období od 1. dubna do 31. října kalendářního 
roku. Povinnost zajištění místa pro oddělené soustřeďování nebezpečných odpadů obec splní určením 
místa k soustřeďování nebezpečných odpadů ve stanovených termínech, minimálně však dvakrát 
ročně. Výše uvedené povinnosti město Přerov navrženou OZV plní. Kromě povinných složek 
komunálního odpadu jsou v Přerově tříděny rovněž nápojové kartony a textil.

Pro informaci uvádíme, že systém nakládání s komunálním odpadem na území města Přerova 
nezahrnuje sběr elektrozařízení (speciální červené kontejnery), neboť zákon o odpadech na 
elektrozařízení nenahlíží jako na komunální odpad, ale jako na výrobek podléhající zpětnému odběru.

Příloha: Návrh obecně závazné vyhlášky o nakládání s komunálním odpadem na území města 
Přerova


