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Název návrhu: 

Obecně závazná vyhláška č. ..../2021 o stanovení obecního systému odpadového 

hospodářství 

Návrh na usnesení:  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání 
 

vydává Obecně závaznou vyhlášku č. .../2021, o stanovení obecního systému odpadového 

hospodářství, ve znění dle přílohy č. 1 důvodové zprávy. 

 

Vyjádření dotčeného odboru, orgánu nebo organizace: 

Rada města Přerova 

Návrh vydat Obecně závaznou vyhlášku č. .../2021, o stanovení obecního systému odpadového 

hospodářství, ve znění dle přílohy č. 1 důvodové zprávy byl schválen Radou města Přerova na jejím 

71. Zasedání dne 7. 10. 2021, usnesení č. 2644/71/7/2021. 

 

Odbor správy majetku a komunálních služeb 

Odbor správy majetku a komunálních služeb doporučuje schválit usnesení v navrženém znění. 

Důvodem vydání nové obecně závazné vyhlášky o stanovení obecního systému odpadového 

hospodářství jsou legislativní změny, konkrétně nový zákon o odpadech č. 541/2020 Sb., účinný od 1. 

1. 2021, kterému je nutné vyhlášku přizpůsobit. Dalším důvodem jsou změny, ke kterým v obecním 

systému nakládání s odpady došlo. Návrh obecně závazné vyhlášky prošel právním posouzením 

Ministerstva vnitra. Obdržené připomínky byly Mgr. Janou Hrubou vypořádány. 

Z OZV musel být vypuštěn odstavec 8, v němž město stanoví, že „zbytky vánočních stromků lze do 

31. ledna rovněž ukládat na veřejně přístupných stanovištích sběrných nádob.“ Toto ustanovení bylo 

shledáno v rozporu s právními předpisy. 

 

 



Kancelář primátora 

Kancelář primátora zpracovala připomínky a úpravy návrhu nové obecně závazné vyhlášky o 

stanovení obecního systému odpadového hospodářství, který obdržela od Odboru správy majetku a 

komunálních služeb. Návrh obecně závazné vyhlášky byl následně zaslán k předběžnému právnímu 

posouzení Ministerstvem vnitra ČR jakožto orgánem dozoru nad výkonem samostatné působnosti 

obcí, které po projednání návrhu s Ministerstvem životního prostředí ČR sdělilo připomínky k jeho 

obsahu a doporučilo provedení dalších úprav v jeho znění, a to zejména s ohledem na povinnost obce 

přesně specifikovat místa pro oddělené soustřeďování komunálního odpadu dle § 59 odst. 2 zákona č. 

541/2020 Sb., o odpadech. Připomínky a doporučení Ministerstva vnitra ČR byly do textu návrhu 

obecně závazné vyhlášky zapracovány. 

 

Odbor stavebního úřadu a životního prostředí 

Odbor stavebního úřadu a životního prostředí doporučuje vydat OZV v předloženém znění. 

 

Technické služby města Přerova, s.r.o. 

Nemáme připomínek. 

 

Důvodová zpráva: 

Obecně závazná vyhláška č. 3/2015 o stanovení obecního systému odpadového hospodářství byla 

vydána na zasedání Zastupitelstva města Přerova, které se konalo dne 7. 9. 2015. Tato Obecně závazná 

vyhláška stanovila obecní systém odpadového hospodářství na území statutárního města Přerova a 

současně některé povinnosti fyzických osob související s předáváním odpadů a movitých věcí do 

obecního systému. 

  

Obecně závazná vyhláška č. 3/2015 byla vydána na základě § 17 odst. 2 zákona č. 185/2001 Sb. o 

odpadech. Dne 1. 1. 2021 nabyl účinnosti nový zákon o odpadech č. 541/2020 Sb. Této zásadní 

legislativní změně je nutné obecně závaznou vyhlášku přizpůsobit, a to vydáním nové obecně závazné 

vyhlášky v souladu s platnou legislativou. Dále je nutné zapracovat změny, ke kterým v obecním 

systému nakládání s odpady došlo.  

  

Přehled nejdůležitějších změn: 

  

- zavedení odděleného soustřeďování KOVŮ, 

- zavedení sběrných míst pro odpady z ořezu stromů v chatových a zahrádkářských oblastech s 

četností svozu dvakrát za rok ve stanovených termínech, 

- bylo vypuštěno ustanovení, které udávalo, že zbytky vánočních stromků lze odkládat na stanovištích 

odpadových nádob na zbytkový komunální odpad, z důvodu, že toto ustanovení shledalo Ministerstvo 

vnitra v rozporu se zákonem, 

- zrušení přistavování velkoobjemových kontejnerů pro sběr objemného odpadu, 

- zavedení mobilního svozu objemného odpadu v místních částech Přerov III až Přerov XIII. 

  

Nová obecně závazná vyhláška v plném rozsahu nahradí stávající Obecně závaznou vyhlášku č. 

3/2015, je tedy nezbytné současně s vydáním nové obecně závazné vyhlášky Obecně závaznou 

vyhlášku č. 3/2015 zrušit. 

  

Příloha:  

  

1) návrh Obecně závazné vyhlášky č. ..../2021 o stanovení obecního systému odpadového 

hospodářství 

  

2) Obecně závazná vyhláška č. 3/2015 o nakládání s komunálním odpadem na území města Přerova  


