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STATUTÁRNÍ MĚSTO PŘEROV 

Zastupitelstvo města Přerova 

 

Obecně závazná vyhláška č…/2021, 

o stanovení obecního systému odpadového hospodářství 
 

Zastupitelstvo města Přerova se na svém 21. zasedání dne 25.10.2021 usnesením č. …….. 

usneslo vydat na základě § 59 odst. 4 až 6 zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech (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“): 

 

 

Článek 1 

Úvodní ustanovení 

 

Touto vyhláškou se nastavuje obecní systém odpadového hospodářství na území statutárního 

města Přerova (dále jen „obecní systém“) a současně se stanovují některé povinnosti fyzických 

osob související s předáváním odpadů a movitých věcí do obecního systému. 

 

 

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 

zbavit1, 

b) komunálním odpadem směsný a tříděný odpad z domácností, zejména papír a lepenka, 

sklo, kovy, plasty, biologický odpad, dřevo, textil, obaly, odpadní elektrická a elektronická 

zařízení, odpadní baterie a akumulátory, a objemný odpad, zejména matrace a nábytek, a 

dále směsný odpad a tříděný odpad z jiných zdrojů, pokud je co do povahy a složení 

podobný odpadu z domácností; komunální odpad nezahrnuje odpad z výroby, zemědělství, 

lesnictví, rybolovu, septiků, kanalizační sítě a čistíren odpadních vod, včetně kalů, vozidla 

na konci životnosti ani stavební a demoliční odpad2, 

c) využitelnými složkami komunálního odpadu druhy odpadů získané odděleným 

soustřeďováním a určené k dalšímu využití, jako jsou papír, sklo, plasty, nápojové kartony, 

textil, kovy, biologický rozložitelný odpad, jedlé oleje a tuky, 

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, 

                                                           
1 § 4 odst. 1 zákona o odpadech 
2 § 11 odst. 2 písm. a) zákona o odpadech 
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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, molitan, syntetické tkaniny, instalační trubky, plastové obaly znečištěné oleji, 

chemikáliemi, zbytky potravin a podobně, 

g) nápojovými kartony odděleně vytříděné obalové složky komunálního odpadu 

z kompozitního (vícevrstvého) materiálu jako obaly od mléka, mléčných výrobků, 

ovocných šťáv, vína a podobně, 

h) textilem odděleně vytříděné textilní složky komunálního odpadu, 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) biologickým odpadem rostlinného původu biologicky rozložitelný odpad rostlinného 

původu obsažený v komunálním odpadu jako posekaná tráva, pěstitelské odpady, seno, 

listí, křoviny, spadané ovoce, odpady ze zeleniny, kůra, ořezané části stromů, drobný odpad 

ze zpracování dřeva, dřevo, kuchyňské odpady rostlinného původu a jiné biologicky 

rozložitelné odpady rostlinného původu; za biologický odpad rostlinného původu se 

nepovažují zbytky jídel, oleje a tuky, smetky z chodníků, popel z uhlí, předměty 

z dřevotřísky, části nábytku a podobně, 

k) jedlým olejem a tukem odděleně vytříděné použité oleje a tuky z domácností a ztužené 

jedlé tuky; za jedlé oleje a tuky se nepovažují technické oleje (převodové, motorové, 

tlumičové), maziva a kapaliny, 

l) nebezpečným odpadem odpad, který vykazuje alespoň jednu z nebezpečných vlastností 

uvedených v příloze přímo použitelných předpisů Evropské unie o nebezpečných 

vlastnostech odpadů3 nebo se zařazuje do druhu odpadu, kterému je v Katalogu odpadů 

přiřazena kategorie nebezpečný odpad, nebo je s ním smísen nebo je jím znečištěn, jako 

zbytky barev a spotřební chemie, rozpouštědla, chemicky znečištěné obaly, upotřebené 

motorové oleje a další nebezpečné odpady, 

m) 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, koberce, matrace a podobně; za objemný odpad se 

nepovažují domácí spotřebiče, stavební a demoliční odpad, 

n) směsným komunálním odpadem zbytková část komunálního odpadu, která zůstane po 

vytřídění využitelných složek komunálního odpadu, nebezpečného odpadu a objemného 

odpadu, 

o) výrobkem s ukončenou životností vybraný výrobek, který se stal odpadem4, 

p) sběrným dvorem místo určené k předávání a dočasnému uložení využitelných složek 

komunálního odpadu, nebezpečného odpadu, objemného odpadu a výrobků s ukončenou 

                                                           
3 Nařízení Komise (EU) č. 1357/2014 ze dne 18. prosince 2014, kterým se nahrazuje příloha III směrnice 

Evropského parlamentu a Rady 2008/98/ES o odpadech a o zrušení některých směrnic. Nařízení Rady (EU) 

2017/997 ze dne 8. června 2017, kterým se mění příloha III směrnice Evropského parlamentu a Rady 

2008/98/ES, pokud jde o nebezpečnou vlastnost HP 14 „ekotoxický“. 
4 § 3 odst. 1 písm. b) zákona č. 542/2020 Sb. zákona o výrobcích s ukončenou životností 
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životností, a to na adrese Přerov, Na Hrázi č. 17 (areál technických služeb) a Přerov, Gen. 

Fajtla č. 3422 (areál bývalých želatovských kasáren), 

q) 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 řádem5, 

r) stanovištěm sběrných nádob místo, kde jsou sběrné nádoby trvale nebo přechodně 

umístěny za účelem soustřeďování a dalšího nakládání s komunálním odpadem. Stanoviště 

sběrných nádob jsou individuální nebo společná pro více uživatelů. 

 

 

Článek 3 

Oddělené soustřeďování komunálního odpadu 

 

Osoby předávající komunální odpad do obecního systému jsou povinny odděleně soustřeďovat 

následující složky: 

a) papír, 
b) sklo, 
c) plasty a nápojové kartony, 
d) textil, 
e) kovy, 
f) biologický odpad rostlinného původu, 
g) jedlé oleje a tuky, 
h) nebezpečný odpad, 
i) objemný odpad, 
j) směsný komunální odpad. 

 

 

Článek 4 

Soustřeďování využitelných složek komunálního odpadu 

 

(1) Pro oddělené soustřeďování papíru jsou určena tato místa: 

a) sběrné nádoby zcela nebo částečně modré barvy označené nápisem „PAPÍR“ umístěné 

na veřejně přístupných stanovištích, 
b) sběrné dvory, 
c) dotřiďovací linka v místní části Přerov XII-Žeravice. 

(2) Pro oddělené soustřeďování skla jsou určena tato místa: 

a) sběrné nádoby zcela nebo částečně zelené barvy označené nápisem „SKLO“ umístěné  

na veřejně přístupných stanovištích, 
b) sběrné dvory, 
c) dotřiďovací linka v místní části Přerov XII-Žeravice. 

 

(3) Pro oddělené soustřeďování plastů a nápojových kartonů jsou určena tato místa: 

a) sběrné nádoby zcela nebo částečně žluté barvy označené nápisem „PLASTY 

A NÁPOJOVÉ KARTONY“ umístěné na veřejně přístupných stanovištích, 

                                                           
5 § 22 odst. 1 zákona o odpadech 
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b) sběrné dvory, 
c) dotřiďovací linka v místní části Přerov XII-Žeravice. 

 

(4) Pro oddělené soustřeďování textilu jsou určena tato místa: 

a) sběrné nádoby bílé nebo černožluté barvy označené nápisem „ODĚVY, TEXTIL A 

BOTY“ umístěné na veřejně přístupných stanovištích, 
b) sběrné dvory. 

 

(5) Pro oddělené soustřeďování kovů jsou určena tato místa: 

a) sběrné nádoby částečně šedé barvy označené nápisem "KOVY" umístěné na veřejně 

přístupných stanovištích, 
b) sběrné dvory. 

 

(6) Pro oddělené soustřeďování biologického odpadu rostlinného původu  jsou určena tato 

místa: 

a) sběrné nádoby hnědé barvy, označené nápisem „ROSTLINNÝ ODPAD“ umístěné na 

veřejně přístupných stanovištích, 

b) velkoobjemové kontejnery označené nápisem „ROSTLINNÝ ODPAD“ umístěné 

nejméně dvakrát za rok ve stanovených termínech na přechodných stanovištích, 

c) sběrné dvory, 

d) kompostárna v místní části Přerov XII-Žeravice, 

e) pro odpady z ořezu stromů místa v chatových a zahrádkářských oblastech označená 

tabulí s nápisem "MÍSTO PRO SBĚR VĚTVÍ" s četností svozu dvakrát za rok ve 

stanovených termínech. 

 

(7) Pro oddělené soustřeďování jedlých olejů a tuků jsou určena tato místa: 

a) sběrné nádoby černé nebo zelené barvy s oranžovým víkem označené nápisem 

"JEDLÉ OLEJE A TUKY" umístěné na veřejně přístupných stanovištích. Tuky a oleje 

se do nádob vhazují v uzavřených lahvích, 
b) sběrné dvory. 

 

(8) Papír, plasty a kovy lze rovněž odkládat i na další místa, pokud je v nich organizován sběr 

papíru, plastů nebo kovů, např. sběrny a výkupny odpadů, školy, školská zařízení a 

podobně. 

 

 

Článek 5 

Soustřeďování nebezpečného odpadu 

 

Pro oddělené soustřeďování nebezpečného odpadu jsou určena tato místa: 

a) sběrné dvory, 
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b) zvláštní svozová vozidla přistavená ve stanovených termínech a místech v 

místních částech Přerov III až XIII. 
 

 

Článek 6 

Soustřeďování objemného odpadu 

 

Pro oddělené soustřeďování objemného odpadu jsou určena tato místa: 

a) sběrné dvory, 
b) skládka komunálního odpadu v místní části Přerov XII-Žeravice. 

c) zvláštní svozová vozidla přistavená ve stanovených termínech a místech v místních 

částech Přerov III až XIII. 

 

 

Článek 7 

Soustřeďování směsného komunálního odpadu 

 

(1) Pro oddělené soustřeďování směsného komunálního odpadu jsou určena tato místa: 

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

b) odpadkové koše umístěné na veřejných prostranstvích sloužící pro odkládání drobného 

směsného komunálního odpadu, 

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

d) místa vyhrazená pro pytlový sběr směsného 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“ 

(2) Domácnostem, které nemají v přijatelné docházkové vzdálenosti k dispozici veřejně 

přístupné stanoviště uvedené v odst. 1 písm. a), poskytne obec na odkládání jejich 

směsného komunálního odpadu zvláštní odpadové nádoby, a to: 

a) odpadovou nádobu o objemu 120 l pro 1 až 4 členy domácnosti, 

b) odpadovou nádobu nebo nádoby o celkovém objemu 240 l pro 5 až 8 členů domácnosti, 

c) odpadovou nádobu nebo nádoby o celkovém objemu 360 l pro 9 a více členů 

domácnosti. 

 

Článek 8 

Soustřeďování výrobků s ukončenou životností 

 

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

a) elektrozařízení, 

b) baterie a akumulátory. 

(2) Pro soustřeďování výrobků s ukončenou životností uvedených v odst. 1 jsou určena tato 

místa: 

a) sběrné dvory, 

b) pro drobná elektrozařízení a baterie sběrné nádoby červené barvy umístěné na veřejně 

přístupných stanovištích, 
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c) pro drobná elektrozařízení a baterie sběrné nádoby, tzv. E-boxy, umístěné v budovách 

Magistrátu města Přerova na adresách Blahoslavova 3, Bratrská 37 a Smetanova 7. 

 

 

Článek 9 

Informace o obecním systému 

 

Obec na svých internetových stránkách zveřejní a pravidelně aktualizuje: 

a) seznam všech veřejně přístupných stanovišť odpadových nádob a míst pro pytlový sběr 

určených pro soustřeďování jednotlivých složek komunálního odpadu uvedených 

v článcích 4 až 8, 

b) časový harmonogram a  místo přistavení velkoobjemových kontejnerů označených 

nápisem „ROSTLINNÝ ODPAD“, 

c) místa v chatových a zahrádkářských oblastech určená pro odpady z ořezu stromů a 

termíny svozu tohoto odpadu, 

d) časový harmonogram a  místo přistavení zvláštních svozových vozidel na objemný 

odpad v místních částech Přerov III až XIII, 

e) časový harmonogram a místo přistavení zvláštního svozového vozidla na nebezpečný 

odpad v místních částech Přerov III až XIII, 

f) provozní dobu sběrných dvorů. 

 

 

 

Článek 10 

Povinnosti fyzických osob 

 

(1) Každý je povinen odpad nebo movitou věc, které předává do obecního systému, odkládat 

na místa určená obcí v souladu s povinnostmi stanovenými pro daný druh, kategorii nebo 

materiál odpadu nebo movitých věcí zákonem o odpadech a touto vyhláškou6. 

(2) Každý je povinen při odkládání odpadu do sběrné nádoby dbát na to, aby bylo možné po 

odložení odpadu nádobu uzavřít a umožňuje-li to povaha odpadu, zmenšit objem odpadu 

před jeho odložením do sběrné nádoby na minimum. 

(3) Na místa určená touto vyhláškou pro soustřeďování jednotlivých složek komunálního 

odpadu je zakázáno odkládat jiné složky komunálního odpadu, než pro které jsou tato místa 

určena. 

(4) Fyzické osoby, které používají sběrnou nádobu, pro kterou není zřízeno veřejně přístupné 

stanoviště, jsou povinny nejdříve den před plánovaným svozem komunálního odpadu tuto 

nádobu za podmínek stanovených jinými právními předpisy umístit na veřejné 

prostranství7 snadno přístupné vozidlům pro svoz tohoto odpadu, a nejpozději v den svozu 

odpadovou nádobu uklidit. 

 

 

 

 

                                                           
6  § 61 zákona o odpadech 
7 §34 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů 
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Článek 11 

Závěrečná ustanovení 

 

(1) Zrušuje se Obecně závazná vyhláška č. 3/2015, o nakládání s komunálním odpadem na 

území města Přerova. 

(2) Tato vyhláška nabývá účinnosti dne 1.1.2022. 

 

 

 

 

      Ing. Petr Měřínský       Mgr. Petr Kouba 

             primátor              náměstek primátora 

 

 

 

 

Vyvěšeno na úřední desce dne: 

 

Sejmuto z úřední desky dne: 
 

 

 

 


