MĚSTO SOBĚSLAV
Obecně závazná vyhláška č. 3/2018
o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem
Zastupitelstvo města Soběslavi se na svém zasedání dne 19.9.2018 usnesením č. 19/155/2018
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:
Čl. 1
Obecná ustanovení
1) Tato obecně závazná vyhláška (dále jen vyhláška) stanovuje systém shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území města
Soběslavi včetně systému nakládání se stavebním odpadem vznikajícím na území města.
2) Vyhláška je závazná pro všechny fyzické osoby, které na území města Soběslavi produkují
komunální odpad a na něž se nevztahují povinnosti původce podle zákona o odpadech (dále jen
„fyzická osoba“).
3) Původci, kteří produkují odpad podobný komunálnímu odpadu, mohou na základě smlouvy s
obcí využít systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů zavedeného obcí. Smlouva musí být písemná a musí obsahovat vždy výši
sjednané ceny za tuto službu.1
Čl. 2
Třídění komunálního odpadu
1) Komunální odpad se třídí na složky:
a) Papír
b) Plasty vč. PET lahví
c) Směsné sklo
d) Kovy
e) Nápojové kartony
f) Jedlý olej a tuk
g) Nebezpečné odpady
h) Biologické odpady rostlinného původu
i) Objemný odpad
j) Textil
k) Směsný komunální odpad
2) Směsným komunálním odpadem se rozumí zbylý komunální odpad po stanoveném vytřídění
podle odst. 1 písm. a) až j).
Čl. 3
Shromažďování tříděného odpadu
1) Tříděný odpad je shromažďován do zvláštních sběrných nádob (dále jen kontejnery).
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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) Papír,
b) Plasty vč. PET lahví,
c) Směsné sklo,
d) Kovy,
e) Nápojové kartony,
f) Jedlý olej a tuk, nádoby o objemu 110 l
4) Do kontejnerů je zakázáno ukládat jiné složky komunálních odpadů, než pro které jsou
určeny.
5) Tříděný odpad lze ukládat rovněž na sběrném dvoře, který je umístěn v Tyršově ul.482/III,
Soběslav.
Čl. 4
Sběr nebezpečných složek komunálního odpadu
Nebezpečné složky komunálního odpadu lze odevzdat ve sběrném dvoře v areálu Správy
města Soběslavi, Tyršova ulice č. p. 482/III, Soběslav.
Čl. 5
Sběr biologického odpadu rostlinného původu
1) Biologický odpad rostlinného původu lze odevzdat ve sběrném dvoře v areálu Správy města
Soběslavi, Tyršova ulice č. p. 482/III, Soběslav.
2) Sběr a svoz biologického odpadu rostlinného původu je rovněž zajišťován jejich odebíráním
na předem vyhlášeních přechodných stanovištích do velkoobjemových kontejnerů.
Informace o sběru a rozmístění velkoobjemových kontejnerů jsou zveřejňovány na
internetových stránkách města a dalšími vhodnými způsoby.
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, …)
2) Objemný odpad lze odevzdat ve sběrném dvoře v areálu Správy města Soběslavi, Tyršova
ulice č. p. 482/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. Textil se odevzdává čistý a neznečištěný a slouží pro další charitativní
využití.
2) Znečištěný, poškozený a nepoužitelný textil lze odevzdat ve sběrném dvoře.
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Čl. 8
Shromažďování směsného komunálního odpadu
1) Směsný komunální odpad se shromažďuje do sběrných nádob, kterými jsou:
a) typizované popelové nádoby o objemu 110 l nebo 240 l, kontejnery o objemu 1100 l,
b) igelitové pytle užívané pro svoz komunálního odpadu z okrajových částí města, především
z chatových oblastí. Igelitové pytle obdrží vlastníci nemovitostí na Správě města Soběslavi,
s.r.o.,
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
Nakládání se stavebním odpadem
1) Stavební odpad není komunálním odpadem.
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 bude přijat 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 odpadů2 označeny takto:
a)
b)
c)
d)
e)

170 101 Beton
170 102 Cihla
170 103 Tašky a keramické výrobky
170 504 Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03
170 904 Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09
02 a 17 09 03.

4) Do sběrného dvora nebude přijat stavební odpad: azbest, eternit, sádrokarton a izolační materiál
(lepenka ipa a térový papír).
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/III, Soběslav
(www.smsobeslav.cz).
6) Ustanovením podle předchozích odstavců se nevylučuje možnost fyzických osob zajistit si odvoz
stavebního odpadu a jeho využití či odstranění vlastními prostředky v souladu se zákonem o
odpadech.
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Čl. 10
Povinnosti fyzických osob
Fyzická osoba je povinna:
1) Zajistit přistavení sběrných nádob v den svozu k místní komunikaci.
2) Zajistit dostatečný počet sběrných nádob pro odkládání komunálního odpadu, sběrné nádoby
plnit pouze tak, by se nechaly jejich kryty zavřít a odpad z nich nevypadával.
3) Třídit veškeré složky komunálního odpadu uvedené v článku 2 odst. 1 písm. a) až j) vyhlášky.

Čl. 11
Závěrečná ustanovení
1) Porušení této vyhlášky se postihuje v souladu s obecně závaznými předpisy.3
2) Dohled nad dodržováním ustanovení této vyhlášky zajišťuje odbor životního prostředí
Městského úřadu Soběslav, Městská policie Soběslav a Správa města Soběslavi, s.r.o..
3) Nabytím účinnosti této vyhlášky se zrušuje Obecně závazná vyhláška města Soběslavi č.3/2006
o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem ze dne 20.12.2006.
4) Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2019.

…………………………..
Mgr. Vladimír Drachovský
místostarosta města

…………………………..
ing. Jindřich Bláha
starosta města
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