MĚSTO VAMBERK
Obecně závazná vyhláška města Vamberk
č. 1/2003 ze dne 28. dubna 2003,
o nakládání s komunálním odpadem na území města Vamberk,
ve znění vyhlášek č. 3/2003 a č. 2/2006
Zastupitelstvo města Vamberk se na svém 5. zasedání dne 28. dubna 2003 usneslo
v souladu s ustanovením § 10 písm. d), § 84 odst. 2 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., o
obcích ve znění pozdějších předpisů a ustanovení § 17 odst. 2, zákona č. 185/2001 Sb., o
odpadech ve znění pozdějších předpisů, na této obecně závazné vyhlášce.

Část I.
ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
Čl. 1
Působnost vyhlášky
l) Tato obecně závazná vyhláška (dále jen vyhláška) stanoví systém shromažďování,
sběru, přepravy, třídění a odstraňování komunálních odpadů, vznikajících ve všech
katastrálních územích města Vamberk, včetně systému nakládání se stavebním odpadem.
2) Uvedená vyhláška je závazná pro:
a) všechny fyzické osoby (občany), které mají na území města trvalý pobyt,
b) fyzické osoby, které mají ve vlastnictví chatu nebo stavbu určenou nebo sloužící k
individuální rekreaci, ve které není hlášena k trvalému pobytu žádná fyzická osoba.
Vyhláška neupravuje nakládání s odpady, vznikající v důsledku podnikatelské činnosti, na
něž se vztahuje § 16 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změnách některých dalších
zákonů v platném znění.

Čl. 2
Základní pojmy
Základní pojmy jsou definovány v zákoně č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změnách
některých dalších zákonů v platném znění. Pro potřeby této vyhlášky jsou citovány tyto
pojmy:
1) Odpad - každá movitá věc, které se osoba zbavuje nebo má úmysl či povinnost se jí
zbavit a přísluší do některé ze skupin odpadů uvedených v příloze č. l zákona č. l85/2001 Sb.
v platném znění.
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2) Nebezpečný odpad - odpad uvedený v Seznamu nebezpečných odpadů v prováděcím právním předpise k zákonu o odpadech a jakýkoliv jiný odpad vykazující jednu
nebo více nebezpečných vlastností uvedených v příloze č. 2, zákona č. 185/2001 Sb. v
platném znění.
3) Komunální odpad - veškerý odpad vznikající na území obce při činnosti fyzických
osob, s výjimkou odpadů vznikajících u právnických osob nebo fyzických osob oprávněných
k podnikání.
Zejména se jedná o tyto druhy odpadů:
a) směsný komunální odpad - pro účely této vyhlášky zbytkový odpad po vytřídění
využitelných, nebezpečných a objemných složek odpadů (např. smetí, popel, pevné
kuchyňské odpady, zbytky jídel, papírové obaly z potravin kombinované s plastem a folií),
b) tříděný odpad - odpad získaný odděleným sběrem (např. papír, plastové PET láhve,
drobné kovové předměty, sklo) určené k dalšímu využití – recyklaci,
c) nebezpečné složky komunálního odpadu - získané odděleným sběrem (např. oleje,
barvy, lepidla, léky, baterie a akumulátory, fotochemikálie, pesticidy, opotřebené provozní
tekutiny z motorových vozidel, elektronický šrot obsahující nebezpečné látky, chladničky,
mrazničky, zářivky, televize a ostatní odpad s obsahem rtuti, aj. chemikálie),
d) objemný odpad - takový odpad, který vzhledem ke svým rozměrům nebo hmotnosti
nelze uložit do sběrných nádob a neobsahuje nebezpečné složky (např. části nábytku),
e) stavební odpad - za stavební odpad se v těchto případech považují všechny druhy
odpadu vznikající při stavební činnosti - uvedené v Katalogu odpadů,
f) odpad ze zeleně - listí, tráva, větve z ořezu stromů,
g) autovrak - je úplné nebo neúplné motorové vozidlo nebo nemotorové vozidlo, které
bylo určeno k provozu na pozemních komunikacích pro účel přepravy osob, zvířat nebo
věcí a stalo se odpadem podle čl. 2, odst. l.
4) Sběrná nádoba - označená typizovaná nádoba určená k odložení odpadu (popelnice s
vnitřním objemem 110 l, kontejner o objemu 1100 l), určená ke shromažďování zbytkového
komunálního odpadu do doby jeho svozu. Sběrnou nádobou je rovněž velkoobjemový
kontejner o objemu nad 3500 l a odpadkový koš na veřejném prostranství.
5) Nakládání s komunálními odpady - jejich shromažďování, soustřeďování, sběr a
výkup, třídění, skladování, úprava, využívání, odstraňování, doprava a uložení na skládku.
6) Původcem odpadu - pro komunální odpady vznikající na území města, které mají
původ v činnosti fyzických osob (občanů), na něž se nevztahují povinnosti původce, se za
původce odpadů považuje město. Město se stává původcem komunálních odpadů v okamžiku,
kdy fyzická osoba odpady odloží na místě k tomu určeném, město se současně stane
vlastníkem těchto odpadů.
7) Oprávněná osoba - každá osoba, která má oprávnění k nakládání s odpady podle
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zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změnách některých dalších zákonů v platném znění
nebo podle zvláštních právních předpisů.
8) Stanoviště odpadových nádob - místo určené městem po dohodě s oprávněnou sobou,
na kterém budou uloženy nebo přistaveny sběrné nádoby.

Část II.
SYSTÉM NAKLÁDÁNÍ S KOMUNÁLNÍM ODPADEM
Čl. 1
Organizace systému nakládání s komunálním odpadem
l) Pro nakládání s komunálním odpadem a jeho vytříděnými složkami jsou určena tato
místa, sběrné nádoby, zařízení a služby:
a) sběrné nádoby - popelnice s objemem 110 l a kontejnery 1100 l slouží k ukládání
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směsného komunálního odpadu, velkoobjemový kontejner 6,3 m ,
b) zvonové sklolaminátové kontejnery - jsou určené na vytříděné složky komunálního
odpadu na sklo a plasty,
c) odpad ze zeleně - ořezané větve (listí a tráva by se měla v převážné míře zkompostovat
na vlastních pozemcích), velkoobjemové kontejnery na kompostovatelný odpad ze zahrad
jsou přistavovány 2 x ročně na předem stanovená místa, informace o jejich umístění jsou
zveřejněna ve Vambereckém zpravodaji a na vývěsních plochách,
d) 2 x ročně probíhá mobilní sběr nebezpečných složek komunálního odpadu,
nefunkčních elektrospotřebičů a ojetých pneumatik (stanoviště a termíny svozu jsou
zveřejněny ve Vambereckém zpravodaji a na vývěsních plochách),
e) velkoobjemový odpad - využití nebo zneškodnění zajistí za zvláštní úhradu např.
sběrna druhotných surovin v Janáčkově ulici čp. 128 nebo sběrna nebezpečných odpadů
v Tyršově ulici čp. 305,
f) vytříděný papír, noviny, časopisy - mohou občané odevzdat např. do sběrny
druhotných surovin v Janáčkově ulici čp. 128,
g) železný šrot, barevné kovy - mohou občané odevzdat např. do sběrny druhotných
surovin v Janáčkově ulici čp. 128.
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Čl. 2
Nakládání se stavebním odpadem
1) Stavební odpad - takový odpad musí být zbaven nebezpečných složek (např. azbest)
lze domluvit přistavení samostatné nádoby na firmě Vambekon s. r. o., Na Struhách 536,
Vamberk. Uvedená služba se platí samostatně, protože její výše není kalkulována do
poplatků za nakládání s komunálním odpadem.

a) odvoz stavebního odpadu je nutné realizovat bezodkladně tak, aby nedocházelo k
esteticky a hygienicky nepříznivému dopadu na životní prostředí,
b) pokud dojde v průběhu přepravy k úniku stavebního odpadu, je přepravce povinen
neprodleně znečistění odstranit.

Čl. 3
Zrušen
Čl. 4
Sběr a svoz odpadů
l) Sběr, svoz a zneškodňování směsného komunálního odpadu od fyzických osob na území
města zajišťuje Město Vamberk
prostřednictvím oprávněné osoby
dle stanoveného
harmonogramu.
2) Sběr, svoz, shromažďování a dočasné skladování vytříděných látkových složek z
komunálního odpadu zajišťuje oprávněná osoba.
3) Město Vamberk určí 2x ročně, vždy v dubnu a říjnu místa ke shromažďování
nebezpečného odpadu a zajistí prostřednictvím oprávněné osoby jeho svoz.

Část III.
POVINNOSTI
Čl. l
Povinnosti fyzických osob
l) Fyzické osoby (občané) jsou povinny předcházet vzniku komunálního odpadu a
omezovat jeho množství.
2) Jsou povinny ode dne účinnosti této vyhlášky komunální odpad shromažďovat, třídit a
předávat k využití a zneškodnění jen na místech k tomu určených a v souladu s touto
vyhláškou.
3) Fyzické osoby jsou dále povinny:
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a) přistavit sběrnou nádobu na veřejné prostranství ke svozu nejdříve 12 hodin před
svozem a po jejím vyprázdnění ji do 12 hodin odklidit,
b) vytříděné složky odpadů - sklo, plasty odkládat do sběrných nádob k tomu určených,
odděleně shromažďovat nebezpečné složky komunálního odpadu a předávat je k dalšímu
využití nebo zneškodnění při mobilním svozu v určenou dobu a místo,
c) vzniklý stavební odpad a velkoobjemový odpad shromážděný na vlastním pozemku
bezodkladně předat k likvidaci oprávněné firmě,
d) plnit sběrné nádoby postupně, bez jejich stlačování a přetěžování,
e) do sběrných nádob neukládat žhavý popel a stavební odpady,
4) Fyzickým osobám není dovoleno:
a) odkládat odpad jinam než na určená místa,
b) do nádob na směsný komunální odpad odkládat tekuté odpady, uhynulá zvířata,
nebezpečné složky komunálního odpadu,
c) do nádob na určené druhy odpadů odkládat jiné druhy odpadů,
d) poškozovat sběrné nádoby,

Část IV.
Čl.
1
Úhrada za provoz systému nakládání s odpadem
Poplatky za nakládání s komunálními odpady řeší vyhláška města č. 4 /2012, o místních
poplatcích, v Části čtvrté.

Část V.
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
Čl. 1
Kontrolní činnost
Kontrolu a dozor nad dodržováním této vyhlášky vykonávají pověřené orgány města.
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Čl. 2
Sankce
Za porušení povinností vyplývajících z této vyhlášky může příslušný orgán uložit sankci
dle zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích ve znění pozdějších předpisů a dle zákona č.
185/2001 Sb., o odpadech a o změnách některých dalších zákonů ve znění pozdějších
předpisů, případně zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů.

Čl. 3
Zrušovací ustanovení
Ruší se vyhláška města Vamberk č. 1/1998 ze dne 3. března 1998, o nakládání s
komunálním odpadem.

Část VI.
ÚČINNOST

Ing. Jiří Mazúch
starosta města
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