Obecně závazná vyhláška
města Golčův Jeníkov
č. 1/2009
o stanovení systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů a nakládání se stavebním
odpadem na území města Golčův Jeníkov.

Zastupitelstvo města Golčův Jeníkov se na svém zasedání dne 25. 6. 2009
usneslo (č. 057/2009) vydat na základě ustanovení § 17 odst. 2 zák. 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) zák. č.
128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále je
„zákon o obcích“), tuto obecně závaznou vyhlášku.

Čl. 1
Úvodní ustanovení
(1) Tato obecně závazná vyhláška (dále jen „vyhláška“) stanovuje systém
shromaţďování, sběru, přepravy, třídění, vyuţívání a odstraňování komunálních
odpadů1 vznikajících na území města Golčův Jeníkov.
(2)Vyhláškou se určují místa k odkládání komunálního odpadu a místa zajištěná pro
shromaţďování a odkládání nebezpečných sloţek komunálního odpadu a místa, na
kterých lze odkládat stavební odpad i odpad ze zeleně.
(3) Tato vyhláška se vztahuje na:
a) fyzické osoby mající na území obce trvalý pobyt,
b) fyzické osoby vlastnící na území obce stavbu určenou nebo slouţící k
individuální rekreaci,
c) fyzické osoby, které se na území obce zdrţují a produkují odpad.
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§4 písm. b) zák. č. 185/2001 Sb., o odpadech, a o změně některých dalších zákonů, ve znění
pozdějších předpisů, vyhl. č. 381/2001 Sb., příloha č. 1 Katalog odpadů – skupina 20

Čl. 2
Třídění komunálního odpadu
(1) Komunální odpad se třídí na:
a) tříděný odpad, kterým je papír, sklo barevné, sklo bílé, plast, včetně PET lahví
a nápojových kartonů, kovy, textil,
b) odpad ze zeleně,
c) nebezpečné sloţky komunálního odpadu,
d) objemný odpad,
e) směsný odpad.
(2) Směsný odpad je zbylý odpad po stanoveném vytřídění podle odst. 1, písm. a),
b), c).

Čl. 3
Shromažďování tříděného odpadu
(1) Tříděný odpad je shromaţďován do zvláštních sběrných nádob (kontejnerů),
které jsou umístěny na určených stanovištích uvedených v příloze č. 2.
(2) Zvláštní sběrné nádoby jsou barevně odlišeny a označeny příslušným názvem
sloţky odpadu podle přílohy č. 1:

Článek 4
Sběr a svoz nebezpečných složek komunálního odpadu
(1) Sběr a svoz nebezpečných sloţek komunálního odpadu2 je zajišťován jejich

odebíráním na sběrných místech a přechodných stanovištích přímo do zvláštních
sběrných nádob k tomuto sběru určených uvedených v příloze č. 2. Informace o
termínu sběru na přechodných stanovištích jsou zveřejňovány v místních
novinách a na informačních letácích.
(2) Nebezpečné sloţky komunálního odpadu lze odevzdávat na přechodných
stanovištích do zvláštních sběrných nádob k tomuto sběru určených uvedených
v příloze č. 2. Informace o termínu sběru na přechodných stanovištích jsou
zveřejňovány v místních novinách a na informačních letácích.

Čl. 5
Sběr a svoz objemného odpadu
(1) Objemný odpad je takový odpad, který vzhledem ke svým rozměrům nemůţe být
umístěn do sběrných nádob3.
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Vyhláška č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a
seznam odpadů a států pro účely, dovozu a tranzitu odpadů a postu při udělování souhlasu k vývozu,
dovozu a tranzitu odpadů (katalog odpadů),
např. zbytky barev a spotřební chemie, zářivky, rozpouštědla….
3
např. koberce, matrace, nábytek……..

(2) Sběr objemného odpadu je zajišťován 2x ročně přímo do zvláštních nádob k
tomuto sběru určených (přechodných sloţištích). Informace o termínu sběru na
přechodných stanovištích jsou zveřejňovány v místních novinách a na
informačních letácích.

Článek 6
Shromažďování směsného odpadu
(1) Směsný odpad se shromaţďuje do sběrných nádob. Pro účely této vyhlášky
sběrnými nádobami jsou:
a) typizované sběrné nádoby – popelnice 110l + 240l + kontejnery 1100l
b) odpadkové koše, které jsou umístěny na veřejných prostranstvích v obci,
slouţící pro odkládání drobného směsného komunálního odpadu.
(2) Stanoviště sběrných nádob je místo, kde jsou sběrné nádoby trvale nebo
přechodně umístěny za účelem odstranění směsného odpadu oprávněnou
osobou. Stanoviště jsou individuální nebo společná pro více uţivatelů.

Čl. 7
Nakládání se stavebním odpadem
(1) Stavební odpad4 je stavební a demoliční odpad. Stavební odpad není odpadem
komunálním.
(2) Stavební odpad lze pouţít či zlikvidovat zákonem stanoveným způsobem.
(3) Stavební odpad lze odloţit v zařízení pro recyklaci stavebního odpadu 5.

Článek 8
Nakládání s odpadem ze zeleně
(1) Odpad ze zeleně se shromaţďuje do sběrných nádob. Pro účely této vyhlášky
sběrnými nádobami jsou plastové popelnice 120l v hnědém provedení.
(2) Stanoviště sběrných nádob je místo, kde jsou sběrné nádoby trvale nebo
přechodně umístěny za účelem odstranění směsného odpadu oprávněnou
osobou. Stanoviště jsou individuální nebo společná pro více uţivatelů.

Čl. 8
Závěrečná ustanovení
(1) Sběrné nádoby - kontejnery určené pro potřeby fyzických osob (občanů) smějí
vyuţívat pro odkládání jimi produkovaného odpadu i původci odpadů, kteří uzavřeli
písemnou dohodu s městem.
(2) Pouţité výrobky, pro které je zřízen systém zpětného odběru se odkládají
v kompletním a nerozebratelném stavu.6
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vyhl. č. 381/2001 Sb., příloha č. 1 Katalog odpadů – skupina 17
např. provozuje skládka Čáslav, skládka Neškaredice
6
např. elektrozařízení pocházející z domácností
5

(3) Svoz směsného odpadu a odpadu ze zeleně zajišťuje svozová společnost ve 14-ti
denních střídavých intervalech 52 x ročně.
(4) Odpad ze zeleně se přednostně kompostuje.7

Čl. 9
Zrušovací ustanovení
Touto vyhláškou se zrušuje obecně závazná vyhláška 2/2007, ze dne 30. 8. 2007,
kterou se stanoví systém sběru, třídění, vyuţívání a odstraňování komunálního
odpadu a systém nakládání se stavebním odpadem (Vyhláška o odpadech).

Čl. 10
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dne 1. 8. 2009.

....................................................
místostarosta

................................................
starosta

Vyvěšeno dne: 29. 6. 2009
Sejmuto dne: 30. 7. 2009
7

v souladu s plánem odpadového hospodářství města schváleného dne …….

Příloha č.1:
Označení sběrných nádob
Název odpadu

Barva sběrné
nádoby

papír a lepenka
sklo
sklo
plasty
směsný odpad

modrá
zelená
bílá
ţlutá
černá,
zelená (antracitová)
bez barevného označení

Odpad ze zeleně

stříbrná
hnědá

Poznámka

sklo bez rozlišení barev
sklo čiré (nebarevné)
plastové sběrné nádoby
kontejnery plastové
kovové sběrné nádoby
pozinkované
kovové sběrné nádoby
plastové sběrné nádoby
kontejnery plastové

Poznámka:
1) Podmínku barvy sběrné nádoby splňuje i sběrná nádoba, která má v
poţadované barvě víko. Ostatní části sběrných nádob mohou být v barvě
černé (u plastových nádob), v barvě bílé nebo bez barevné úpravy (u
kovových nádob), v kombinaci s barvou určenou touto přílohou.
2) Sběrné nádoby jsou označeny i názvem sloţky odpadu.

Příloha č.2:
Stanoviště a sběrná místa
Plasty

Náměstí TGM
Před obchodním
centrem
Náměstí Ţelezářství
„U Štěpánků“
Autobusové nádraţí –
u ţel. přejezdu
Ráj -v blízkosti prod.
potravin
Nádraţí – u nádraţní
budovy
Zpevněná plocha u
Obecního rybníka
Husova ulice u bytovek
Nová ulice – v zatáčce
Trţitě – Komenského
ul.
V Zahradách – u pěší
zóny
V Zahradách – zelená
plocha u řadovek
Riegrova ulice – u
bytovek
Za Pivovarem
Základní škola
Obora – u tel. budky
Kobylí Hlava
Nasavrky
Stupárovice
Sirákovice
Chlumek
Římovice
Olšinky

Sklo

Papír

Nebezpečný
odpad
- sběrná místa

Náměstí TGM Před
Náměstí TGM
Areál AGRODRUŠTVA
obchodním
Před obchodním
centrem
centrem
Náměstí Ţelezářství „U Náměstí Ţelezářství „U
Provozovna
Štěpánků“
Štěpánků“
Z. Málek - prodej uhlí Nádraţí
Autobusové nádraţí –
u ţel. přejezdu
Ráj – v blízkosti prod. Ráj – v blízkosti prod.
potravin
potravin
Nádraţí – u nádraţní
budovy
Zpevněná plocha u
Zpevněná plocha u
Obecního rybníka
Obecního rybníka
Husova ulice u bytovek Husova ulice u bytovek
Nová ulice – v zatáčce
Trţitě – Komenského Trţitě – Komenského
ul.
ul.
V Zahradách – u pěší
zóny
V Zahradách – zelená V Zahradách – zelená
plocha u řadovek
plocha u řadovek
Riegrova ulice – u
bytovek
Za Pivovarem
Základní škola
Základní škola
Obora – u tel. budky
Obora – u tel. budky
Kobylí Hlava
Kobylí Hlava
Nasavrky
Stupárovice
Stupárovice
Sirákovice
Sirákovice
Chlumek
Chlumek
Římovice
Římovice

