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STATUTÁRNÍ MĚSTO PŘEROV

Obecně závazná vyhláška č. …/2015,
o nakládání s komunálním odpadem na území města Přerova

Zastupitelstvo města Přerova se na svém zasedání dne 7. září 2015 usneslo vydat na základě 
§ 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“), a v souladu s § 10 písm. d) 
a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších 
předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):

ČÁST PRVNÍ

Článek 1
Úvodní ustanovení

Vyhláškou se stanovuje systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání 
a odstraňování komunálních odpadů 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 ji 
zbavit1,

b) komunálním odpadem veškerý odpad vznikající na území města při činnosti fyzických 
osob a který je uveden jako komunální odpad v prováděcím právním předpisu2, 
s výjimkou odpadů vznikajících u právnických osob nebo fyzických osob oprávněných 
k podnikání3. Město je původcem komunálního odpadu, a sice od okamžiku, kdy 
nepodnikající fyzická osoba odpad odloží na místě určeném touto vyhláškou; město 
se současně stane vlastníkem tohoto odpadu4. Za komunální odpad se nepovažuje 
stavební odpad, odpad z chovu hospodářského zvířectva a výrobky podléhající povinnosti 
zpětného odběru po jejich použití5,

c) využitelnými složkami komunálního odpadu druhy odpadů získané odděleným sběrem 
a určené k dalšímu využití, jako jsou papír, sklo, plasty, nápojové kartony, textil, kovy, 
biologický rozložitelný odpad,

                                                          
1

§ 3 odst. 1 zákona o odpadech
2 Vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam 
nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při 
udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů)
3 § 4 odst. 1 písm. b) zákona o odpadech
4 § 4 odst. 1 písm. w) zákona o odpadech
5 § 38 odst. 1 zákona o odpadech (jsou to např. drobná elektrozařízení nebo jejich součásti, zářivky, baterie, 
lednice, televizory, počítače, pneumatiky a podobně; tyto se odevzdávají do sběrných dvorů nebo posledním 
prodejcům)
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d) papírem odděleně vytříděné papírové složky komunálního odpadu. Za papír 
se nepovažují papírové předměty s podílem textilu, kovu, plastických hmot, papírové 
obaly znečištěné oleji, chemikáliemi, zbytky potravin a podobně,

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

f) plastem odděleně vytříděné plastové složky komunálního odpadu. Za plasty 
se nepovažují linolea, trubky z plastů, plastové obaly znečištěné oleji, chemikáliemi, 
zbytky potravin a podobně,

g) nápojovými kartony odděleně vytříděné obalové složky komunálního odpadu 
z kompozitního (vícevrstvého) materiálu jako jsou obaly od mléka, mléčných výrobků, 
ovocných šťáv, vína a podobně,

h) textilem odděleně vytříděné textilní složky komunálního odpadu a dále obuv a hračky. 
Za textil se nepovažují koberce, molitan a textil znečištěný chemikáliemi, oleji, barvami 
a podobně,

i) kovem odděleně vytříděné kovové složky komunálního odpadu. Za kovy se nepovažují 
kovové předměty s podílem plastu, kovové obaly znečištěné chemikáliemi, oleji, barvami 
a podobně,

j) biologicky rozložitelným odpadem odděleně vytříděné biologicky rozložitelné složky 
komunálního odpadu rostlinného původu. Za biologicky rozložitelný odpad se nepovažují 
např. zbytky jídel, oleje a tuky, uhynulá zvířata, zvířecí exkrementy, smetky z chodníků, 
popel z uhlí,

k) nebezpečnými složkami komunálního odpadu odděleně vytříděné složky komunálního 
odpadu, které vykazují jednu nebo více nebezpečných vlastností uvedených v příloze č. 2 
zákona o odpadech, jako jsou zbytky barev a rozpouštědel, pesticidů a spotřebních 
chemikálií, odpady s obsahem rtuti, chemicky znečištěné obaly, upotřebené motorové 
oleje a podobně, 

l) 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, koberce, matrace a podobně,

m) zbytkovým komunálním odpadem zbytková část komunálního odpadu, která zůstane 
po vytřídění využitelných složek komunálního odpadu, nebezpečných složek 
komunálního odpadu a objemného odpadu,

n) sběrným dvorem místo určené k předávání a dočasnému uložení využitelných, 
nebezpečných a objemných složek komunálního odpadu, a to v ulici Na Hrázi č. 17 (areál 
technických služeb) a v ulici Gen. Fajtla č. 3422 (areál bývalých želatovských kasáren),

o) sběrnou a výkupnou odpadů zařízení pro sběr a výkup využitelných složek 
komunálního odpadu provozované na základě rozhodnutí krajského úřadu, kterým je 
udělen souhlas k provozování tohoto zařízení a s jeho provozním řádem6.
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§ 14 odst. 1 zákona o odpadech
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ČÁST DRUHÁ
SYSTÉM

Článek 3
Třídění komunálního odpadu

Komunální odpad se na území města třídí na tyto složky:

a) papír,
b) sklo,
c) plasty a nápojové kartony,
d) textil,
e) kovy,
f) biologicky rozložitelný odpad,
g) nebezpečné složky komunálního odpadu,
h) objemný odpad,
i) zbytkový komunální odpad.

Článek 4
Shromažďování a sběr využitelných složek komunálního odpadu

(1) Pro shromažďování a sběr papíru jsou určena tato místa:

a) odpadové nádoby zcela nebo částečně modré barvy, označené nápisem „PAPÍR“, 
umístěné zpravidla na veřejně přístupných stanovištích,

b) sběrné dvory,
c) dotříďovací linka v místní části Přerov XII-Žeravice.

(2) Pro shromažďování a sběr skla jsou určena tato místa:

a) odpadové nádoby zcela nebo částečně zelené barvy, označené nápisem „SKLO“, 
umístěné zpravidla na veřejně přístupných stanovištích,

b) sběrné dvory,
c) dotříďovací linka v místní části Přerov XII-Žeravice.

(3) Pro shromažďování a sběr plastů a nápojových kartonů jsou určena tato místa:

a) odpadové nádoby zcela nebo částečně žluté barvy, označené nápisem „PLASTY 
A NÁPOJOVÉ KARTONY“, umístěné zpravidla na veřejně přístupných stanovištích,

b) sběrné dvory,
c) dotříďovací linka v místní části Přerov XII-Žeravice.

(4) Pro shromažďování a sběr textilu jsou určeny sběrné dvory.

(5) Pro shromažďování a sběr kovů jsou určeny sběrné dvory.

(6) Pro shromažďování a sběr biologicky rozložitelného odpadu, který fyzické osoby 
nevyužijí samy (např. kompostováním), jsou určena tato místa:

a) odpadové nádoby hnědé barvy, označené nápisem „ROSTLINNÝ ODPAD“,
b) sběrné dvory,
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c) velkoobjemové kontejnery označené nápisem „ROSTLINNÝ ODPAD“, rozmístěné 
nejméně dvakrát za rok dle stanoveného harmonogramu,

d) kompostárna v místní části Přerov XII-Žeravice.

(7) Zbytky vánočních stromků lze do 31. ledna rovněž odkládat na stanovištích odpadových 
nádob na zbytkový komunální odpad.

(8) Papír a kovy lze rovněž odkládat na místa, pokud je v nich organizován sběr papíru nebo 
kovů, např. sběrny a výkupny odpadů, školy, školská zařízení a podobně.

(9) Textil lze rovněž odkládat do speciálních odpadových nádob bílé barvy, označené 
nápisem „ODĚVY, TEXTIL A BOTY“, umístěné zpravidla na veřejně přístupných 
stanovištích.

Článek 5
Shromažďování a sběr nebezpečných složek komunálního odpadu

Pro shromažďování a sběr nebezpečných složek komunálního odpadu jsou určena tato místa:

a) sběrné dvory,
b) zvláštní svozové vozidlo určené pro mobilní sběr nebezpečných složek komunálního 

odpadu v místních částech Přerov III–XIII, který je zajišťován dvakrát ročně.

Článek 6
Shromažďování a sběr objemného odpadu

Pro shromažďování a sběr objemného odpadu jsou určena tato místa:

a) sběrné dvory,
b) velkoobjemové kontejnery rozmístěné nejméně dvakrát za rok dle stanoveného 

harmonogramu,
c) skládka komunálního odpadu v místní části Přerov XII-Žeravice.

Článek 7
Shromažďování a sběr zbytkového komunálního odpadu

Pro shromažďování a sběr zbytkového komunálního odpadu jsou určena tato místa:

a) odpadové nádoby šedé nebo černé barvy, umístěné zpravidla na veřejně přístupných 
stanovištích,

b) odpadkové koše sloužící pro odkládání drobného komunálního odpadu příležitostně 
vznikajícího při užívání veřejných prostranství,

c) skládka komunálního odpadu v místní části Přerov XII-Žeravice,
d) místa vyhrazená pro pytlový sběr zbytkového komunálního odpadu v chatových 

a zahrádkářských oblastech v době od 1. dubna do 30. listopadu, označená tabulí 
s nápisem „MÍSTO PRO PYTLOVÝ SBĚR KOMUNÁLNÍHO ODPADU. 
V OBDOBÍ PROSINEC-BŘEZEN SE SBĚR NEPROVÁDÍ“
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ČÁST TŘETÍ

Článek 8

Místa určená městem pro odkládání jednotlivých složek komunálního odpadu podle části 
druhé vyhlášky, včetně harmonogramu přistavování velkoobjemových kontejnerů, jsou 
zveřejněna na internetových stránkách města.

Článek 9
Povinnosti fyzických osob

(1) Nepodnikající fyzické osoby (dále jen „fyzické osoby“) jsou povinny komunální odpad 
odděleně shromažďovat, třídit a předávat k využití nebo odstraňování podle části druhé 
vyhlášky, pokud s odpadem nenakládají nebo se jej nezbavují jiným způsobem v souladu
se zákonem o odpadech a zvláštními právními předpisy7.

(2) Fyzické osoby, které používají odpadovou nádobu na zbytkový komunální odpad nebo 
biologicky rozložitelný odpad, pro kterou není zřízeno veřejně přístupné stanoviště, jsou 
povinny nejdříve den před plánovaným svozem komunálního odpadu tuto nádobu umístit 
na veřejné prostranství8) snadno přístupné vozidlům pro svoz tohoto odpadu, a nejpozději 
v den svozu odpadovou nádobu uklidit.

(3) Komunální odpad odložený ve smyslu části druhé vyhlášky je zakázáno přebírat.

Článek 10
Závěrečná ustanovení

(1) Nakládání s komunálním odpadem v rozporu se systémem stanoveným v části druhé 
vyhlášky bude postihováno dle platných obecně závazných právních předpisů9).

(2) Vyhláškou se zrušuje:
a) Obecně závazná vyhláška města Přerova č. 13/2001, o nakládání s komunálním 

odpadem;
b) Obecně závazná vyhláška č. 5/2002, kterou se mění obecně závazná vyhláška

č. 13/2001;
c) Obecně závazná vyhláška č. 2/2007, kterou se mění obecně závazná vyhláška

č. 13/2001;
d) Obecně závazná vyhláška č. 3/2008, kterou se mění obecně závazná vyhláška 

č. 13/2001.

(3) Vyhláška nabývá účinnosti dne 1. října 2015.

Mgr. Vladimír Puchalský Pavel Košutek
             primátor         náměstek primátora

                                                          
7  Např. zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů
8    §34 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů
9   zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů
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Vyvěšeno na úřední desce dne:

Sejmuto z úřední desky dne:


