MĚSTO SOBĚSLAV
Zastupitelstvo města Soběslavi
Obecně závazná vyhláška města Soběslavi č. 3/2021,
o stanovení obecního systému odpadového hospodářství
Zastupitelstvo města Soběslavi se na svém zasedání dne 22. září 2021 usnesením č. ZM
16/123/2021 usneslo vydat na základě § 59 odst. 4 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“):
Čl. 1
Úvodní ustanovení
1) Tato vyhláška stanovuje obecní systém odpadového hospodářství na území města
Soběslavi.
2) 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 zákonem o odpadech a touto vyhláškou1).
3) V okamžiku, kdy osoba zapojená do obecního systému odloží movitou věc nebo odpad, s
výjimkou výrobků s ukončenou životností, na místě obcí k tomuto účelu určeném, stává se
obec vlastníkem této movité věci nebo odpadu2).
4) Stanoviště sběrných nádob je místo, kde jsou sběrné nádoby trvale nebo přechodně
umístěny za účelem dalšího nakládání se směsným komunálním odpadem. Stanoviště
sběrných nádob jsou individuální nebo společná pro více uživatelů.

Čl. 2
Oddělené soustřeďování komunálního odpadu
1) Osoby předávající komunální odpad na místa určená obcí jsou povinny odděleně
soustřeďovat následující složky:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)

papír,
plasty vč. PET lahví,
směsné sklo,
kovy,
nápojové kartony,
jedlý olej a tuk,
nebezpečné odpady,
biologické odpady rostlinného původu,
objemný odpad,
textil,
směsný komunální odpad.

2) Směsným komunálním odpadem se rozumí zbylý komunální odpad po stanoveném
vytřídění podle odstavce 1 písm. a), b), c), d), e), f), g), h), i) a j).
3) Objemný odpad je takový odpad, který vzhledem ke svým rozměrům nemůže být umístěn
do sběrných nádob (např. koberce, matrace, nábytek).

1)
2)

§ 61 zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech
§ 60 zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech
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Čl. 3
Soustřeďování papíru, plastů, skla, kovů, nápojových kartonů, jedlých olejů a tuků,
textilu
1) Papír, plasty, sklo, kovy, nápojové kartony, jedlé oleje a tuky, textil se soustřeďují do
zvláštních sběrných nádob (dále jen kontejnery).
2) Stanoviště kontejnerů na tříděný komunální odpad jsou zveřejněna na internetových
stránkách města www.musobeslav.cz.
3) Kontejnery jsou barevně odlišeny a označeny příslušnými nápisy:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

papír – barva modrá,
plasty vč. PET lahví – barva žlutá,
směsné sklo – barva zelená,
kovy – barva červená a šedivá,
nápojové kartony – barva oranžová,
jedlé oleje a tuky, nádoby o objemu 110 l – barva zelená,
textil – barva bílá.

4) Do kontejnerů je zakázáno ukládat jiné složky komunálních odpadů, než pro které jsou
určeny.
5) Kontejnery je povinnost plnit tak, aby z nich odpad při manipulaci nevypadával. Pokud to
umožňuje povaha odpadu, je nutno objem odpadu před jeho odložením do sběrné nádoby
minimalizovat. Je zakázáno ukládat tříděný odpad mimo kontejnery.
6) Tříděný odpad lze odevzdávat rovněž na sběrném dvoře v areálu Správy města
Soběslavi, s.r.o. na adrese Tyršova 482, Soběslav III, Soběslav.

Čl. 4
Sběr nebezpečných složek komunálního odpadu
Nebezpečné složky komunálního odpadu lze odevzdat ve sběrném dvoře v areálu Správy
města Soběslavi, s.r.o. na adrese Tyršova 482, Soběslav III, Soběslav.
Čl. 5
Sběr biologického odpadu rostlinného původu
1) Biologický odpad rostlinného původu (např. tráva, listí, větve) lze odevzdat ve sběrném
dvoře v areálu Správy města Soběslavi, s.r.o. na adrese Tyršova 482, Soběslav III,
Soběslav.
2) Sběr a svoz biologického odpadu rostlinného původu je rovněž
odložením na předem vyhlášených přechodných stanovištích do
kontejnerů. Informace o sběru a rozmístění velkoobjemových
zveřejňovány na internetových stránkách města www.musobeslav.cz a
způsoby.

zajišťován jejich
velkoobjemových
kontejnerů jsou
dalšími vhodnými

Čl. 6
Sběr a svoz objemného odpadu
1) Objemný odpad je takový odpad, který vzhledem ke svým rozměrům nemůže být umístěn
do sběrných nádob (např. koberce, lina, matrace, nábytek...).
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2) Objemný odpad lze odevzdat ve sběrném dvoře v areálu Správy města Soběslavi, s.r.o.
na adrese Tyršova 482, Soběslav III, Soběslav.
3) Pro odvoz objemného odpadu je možné objednat kontejner, který bude přistaven a
odvezen za úplatu. Kontejner je možné objednat na Správě města Soběslavi, s.r.o.
Čl. 7
Sběr textilu
1) Použité šatstvo (např. bundy, trika, šaty, kalhoty) a boty lze odkládat do kontejnerů
rozmístěných na území města na stanovištích, které jsou zveřejněny na internetových
stránkách města www.musobeslav.cz. Textil musí být čistý a neznečištěný a slouží pro
další charitativní využití.
2) Znečištěný, poškozený a nepoužitelný textil lze odevzdat ve sběrném dvoře.

Čl. 8
Soustřeďování směsného komunálního odpadu
1) Směsný komunální odpad se odkládá do sběrných nádob. Pro účely této vyhlášky se
sběrnými nádobami rozumějí:
a) Typizované popelnicové nádoby o objemu 110 l nebo 240 l, kontejnery o objemu
1100 l,
b) igelitové pytle užívané pro svoz směsného komunálního odpadu z okrajových částí
města, kde je z technických důvodů znemožněno jeho svážení z popelnicových
nádob,
c) odpadkové koše, které jsou umístěny na veřejných prostranstvích na území města
sloužící pro odkládání drobného směsného komunálního odpadu.
2) Stanoviště sběrných nádob je místo, kde jsou sběrné nádoby trvale nebo přechodně
umístěny za účelem dalšího nakládání se směsným komunálním odpadem oprávněnou
osobou. Stanoviště sběrných nádob jsou individuální nebo společná pro více uživatelů.

Čl. 9
Povinnosti fyzických osob
Fyzická osoba je povinna:
1) Zajistit přistavení sběrných nádob uvedených v čl. 8.1. písm. a) této vyhlášky v den svozu
k místní komunikaci a to za podmínek stanovených jinými právními předpisy.
2) Igelitové pytle jako sběrné nádoby uvedené v čl. 8.1. písm. b) této vyhlášky odkládat do
kontejnerů 1100 l určených pro danou oblast.
3) Zajistit dostatečný počet sběrných nádob pro odkládání směsného komunálního odpadu,
sběrné nádoby plnit pouze tak, aby se nechaly jejich kryty zavřít a odpad z nich
nevypadával.

4) Třídit veškeré složky komunálního odpadu uvedené v článku 2 odst. 1 písm. a) až j)
vyhlášky.
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Čl. 10
Nakládání se stavebním a demoličním odpadem
1) Stavebním odpadem a demoličním odpadem se rozumí odpad vznikající při stavebních a
demoličních činnostech nepodnikajících fyzických osob. Stavební a demoliční odpad není
odpadem komunálním.
2) Stavební odpad vzniklý při stavební činnosti fyzických osob v množství nepřesahujícím
500 kg/osoba/rok může být, po předložení dokladu totožnosti, odevzdán do sběrného
dvora.
3) Do sběrného dvora je přijímán pouze drobný inertní odpad bez příměsí nebezpečných
odpadů, vznikající stavební činností (při stavebních a demoličních pracích), tzn. stavební
suť, zbytky stavebních hmot a vytěžená zemina, které jsou v Katalogu odpadů3 označeny
takto:
a)
b)
c)
d)
e)

17 01 01 Beton
17 01 02 Cihla
17 01 03 Tašky a keramické výrobky
17 05 04 Zemina a kamení neuvedené pod číslem 170503
17 09 04 Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17
09 02 a 17 09 03.

4) Do sběrného dvora nebude přijat tento stavební odpad: azbest, eternit, sádrokarton a
izolační materiál (lepenka, ipa a térový papír). Likvidaci těchto stavebních odpadů stejně
jako dalších stavebních a demoličních odpadů neuvedených v čl. 10.3. musí být
prováděna v souladu se zákonem o odpadech.
5) Pro odložení stavebního odpadu je možné objednat kontejner, který bude přistaven a
odvezen za úplatu. Kontejner lze objednat na Správě města Soběslavi, s.r.o., Tyršova
482, Soběslav III, Soběslav, web: www.smsobeslav.cz.
6) Ustanovením podle předchozích odstavců není vyloučena možnost fyzických osob zajistit
si odvoz stavebního odpadu a jeho využití či odstranění vlastními prostředky v souladu se
zákonem o odpadech.

Čl. 11
Nakládání s komunálním odpadem vznikajícím na území obce při činnosti právnických
a podnikajících fyzických osob
1) Právnické a podnikající fyzické osoby zapojené do obecního systému na základě smlouvy
s obcí směsný komunální odpad po vytřídění ukládají do sběrných nádob dle čl. 8 odst. 1
písm. a) a nádoby zpřístupní v den svozu svozové firmě.
1) Výše úhrady za zapojení do obecního systému se stanoví dle objemu svozových nádob a
četnosti svozu.
Výše úhrady je zveřejněna na internetových stránkách města
www.musobeslav.cz.
2) Úhrada se vybírá jednorázově a to na základě vystavené faktury platbou v hotovosti na
pokladně úřadu nebo převodem na účet města.

3)

Vyhláška č. 8/2021 Sb., o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů
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Čl. 12
Nakládání s výrobky s ukončenou životností v rámci služby pro výrobce
(zpětný odběr)
2) Obec v rámci služby pro výrobce nakládá s těmito výrobky s ukončenou životností:
a) elektrozařízení,
b) baterie a akumulátory,
c) pneumatiky.
3) Výrobky s ukončenou životností uvedené v odst. 1 lze předávat ve sběrném dvoře
v areálu Správy města Soběslavi, s.r.o. na adrese Tyršova 482, Soběslav III, Soběslav.
Drobné elektrozařízení a dále kapesní baterie lze ukládat též do kontejnerů umístěných
na území města, jejichž stanoviště jsou zveřejněna na internetových stránkách města
www.musobeslav.cz.

Čl. 13
Závěrečná ustanovení
1) Porušení této vyhlášky se postihuje v souladu s obecně závaznými předpisy4).
2) Dohled nad dodržováním ustanovení této vyhlášky zajišťuje Městský úřad Soběslav,
odbor životního prostředí, Městská policie Soběslav a Správa města Soběslavi, s.r.o.
3) Nabytím účinnosti této vyhlášky se zrušuje obecně závazná vyhláška
č. 3/2018 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebném odpadem ze dne
19.9.2018.
4) Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 01.01.2022.

Ing. Jindřich Bláha, v.r.
starosta

Mgr. Pavel Lintner, v.r.
místostarosta

Vyvěšeno na úřední desce městského úřadu dne: …………………..
Sejmuto z úřední desky městského úřadu dne: ………………………

4)

Zákon č. 541/2020 Sb., o odpadech, zákon č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích, zákon č. 250/2016 Sb., o
odpovědnosti za přestupky a řízení o nich

5

