město Skuteč

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 4/2019,
O STANOVENÍ SYSTÉMU
SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU, PŘEPRAVY, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ
A ODSTRAŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ VZNIKAJÍCÍCH NA
KATASTRÁLNÍM ÚZEMÍ MĚSTA SKUTEČ

Zastupitelstvo města Skuteč se na svém zasedání dne 09.12.2019, usnesením číslo 27/009/2019,
usneslo vydat na základě ustanovení § 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“), 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
Předmět působnosti vyhlášky
Vyhláška stanovuje systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů vznikajících na území města Skuteč (včetně jeho částí Hněvětice, Lažany, Lešany,
Lhota u Skutče, Nová Ves, Radčice, Skutíčko, Štěpánov, Zbožnov a Žďárec u Skutče – dále jen „části
města“).

Čl. 2
1.

Třídění komunálního odpadu
Komunální odpad se třídí na složky:

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
2.

Biologické odpady rostlinného původu.
Jedlé oleje a tuky z domácností.
Papír.
Plasty včetně PET lahví (dále jen „plasty“).
Nápojové kartony.
Sklo čiré.
Sklo barevné.
Kovy.
Nebezpečné komunální odpady.
Objemný odpad.
Směsný komunální odpad.

Směsným komunálním odpadem se rozumí zbylý komunální odpad po stanoveném vytřídění podle
odstavce 1 písm. a) až j).
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Čl. 3
Shromažďování tříděného komunálního odpadu
1. Pro shromažďování tříděných složek komunálního odpadu jsou na území města Skuteč určeny tyto
zvláštní sběrné nádoby a sběrný dvůr:
a) Plastové zvony na tříděný odpad (sklo, plasty, nápojové kartony a papír).
b) Plastové popelnice na jedlé oleje a tuky.
c) Sběrný dvůr v ulici Zvěřinova č.p. 985, Skuteč1
Provozní doba:
středa, pátek 9:00 – 12:00 13:00 – 17:00 hodin
sobota
8:00 – 12:00 hodin.
2.

Zvláštní sběrné nádoby (plastové zvony) na tříděný odpad jsou barevně odlišeny a označeny
příslušnými nápisy:
b) Papír, nápojové kartony
- barva modrá,
c) Plasty
- barva žlutá,
d) Sklo barevné
- barva zelená,
e) Sklo čiré
- barva bílá.

3.

Zvláštní sběrné nádoby jsou umístěny na určených stanovištích. 2

Čl. 4
1.

2.

Sběr a svoz nebezpečných složek komunálního odpadu
Sběr nebezpečných složek komunálního odpadu3 je zajišťován jejich odebíráním ve sběrném dvoře
v ulici Zvěřinova č.p. 985, Skuteč.
V částech města je dále zajištěn pravidelný sběr nebezpečných složek komunálního odpadu
mobilním svozem. Mobilním svozem bude řešen i odvoz ze samot v části Lhota u Skutče a samoty
Borek. Sběr bude proveden na jaře a pro každou lokalitu bude určena a předem zveřejněna doba a
místo, kdy a kde bude sběrný vůz přistaven. Informace o termínu jsou zveřejňovány prostřednictvím
místních médií.

Čl. 5
3.

4.

1

Sběr a svoz objemného odpadu
Sběr objemného odpadu je zajišťován jeho odebíráním ve sběrném dvoře v ulici Zvěřinova č.p. 985,
Skuteč.
V částech města je dále zajištěn pravidelný sběr objemného odpadu mobilním svozem. Mobilním
svozem bude řešen i odvoz ze samot v části Lhota u Skutče a samoty Borek. Sběr bude proveden
na jaře a pro každou lokalitu bude určena a předem zveřejněna doba a místo, kdy a kde bude
sběrný vůz přistaven. Informace o termínu jsou zveřejňovány prostřednictvím místních médií.

Město je vlastníkem sběrného dvora. Pro odkládání papíru a kovů lze využít Výkupnu sběrných surovin, kterou
provozuje oprávněný subjekt, ulice Zvěřinova č.p. 33, Skuteč.
Provozní doba:
středa a pátek 8:00 – 12:00 12:30 – 16:30 hodin
sobota
8:00 – 11:30 hodin.
2
Informace o umístění sběrných nádob lze získat na Městském úřadě Skuteč nebo na webových stránkách města.
3
Vyhláška č.93/2016 Sb., o Katalogu odpadů.
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Čl. 6
Nakládání s biologickým odpadem
Pro nakládání s biologickým odpadem rostlinného původu jsou na území města Skuteč určena tato
zařízení:
a) Komunitní kompostárna u Čistírny odpadních vod Skuteč, č.p. 9824.
provozní doba:
pondělí, středa 9:30 – 11:00 a 13:00 – 15:00 hodin
sobota
9:00 – 11:00 hodin
b) Sběrný dvůr v ulici Zvěřinova č. p. 985, Skuteč.
Čl. 7
Shromažďování směsného komunálního odpadu
1. Směsný komunální odpad se shromažďuje do sběrných nádob a velkoobjemových kontejnerů.
2. Pro účely této vyhlášky se sběrnými nádobami rozumí:

a) typizované sběrné nádoby – popelnice, určené ke shromažďování směsného komunálního
odpadu,

b) typizované odpadkové koše, které jsou umístěny na veřejných prostranstvích ve městě a slouží
pro odkládání drobného směsného komunálního odpadu.
3. Stanoviště sběrných nádob je místo, kde jsou sběrné nádoby trvale nebo přechodně umístěny za
účelem dalšího nakládání s komunálním odpadem oprávněnou osobou. Stanoviště sběrných nádob
jsou individuální nebo společná pro více uživatelů.
4. Velkoobjemové kontejnery na směsný komunální odpad jsou umístěny na sídlišti.
Čl. 8
1.

Informace o nakládání se stavebním odpadem
Stavebním odpadem se rozumí stavební a demoliční odpad. Stavební odpad není odpadem
komunálním.

2.

Stavební odpad lze použít, předat či odstranit pouze zákonem stanoveným způsobem5.
Čl. 9

Povinnosti fyzických osob
Fyzické osoby a původci odpadů zapojení do systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů zavedeného městem jsou povinni v souladu s touto
vyhláškou komunální odpad a odpad podobný komunálnímu odpadu třídit a odkládat odděleně na místa
k tomu městem určená, pokud s odpadem nenakládají nebo se jej nezbavují jiným způsobem
stanoveným zákonem o odpadech.6
Čl. 10
Zrušovací a závěrečná ustanovení
1. Porušení povinností stanovených touto obecně závaznou vyhláškou bude postihováno dle zvláštních
právních předpisů.
2. Původci, kteří produkují odpad podobný komunálnímu odpadu, mohou na základě smlouvy
s městem využít systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování

4

5

Město Skuteč má zavedený systém komunitního kompostování dle § 10a odst. 2 zákona o odpadech.

Pro uložení stavebního odpadu lze využít sběrný dvůr v ulici Zvěřinova č. p. 985, kde je možné uložení
stavebního odpadu dle platného ceníku provozovatele sběrného dvoru.
6
§ 17 odst. 5 zákona o odpadech
3

komunálních odpadů zavedeného městem Skuteč. Smlouva musí být písemná a musí obsahovat
vždy výši sjednané ceny za tuto službu7.
3. Město stanoví samostatnou obecně závaznou vyhláškou výši poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
4. Tímto se ruší Obecně závazná vyhláška města Skuteč č. 3/2015, o stanovení systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikající
na katastrálním území Skuteč, ze dne 24.06.2015.

Čl. 11
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2020.

Jaroslav Hetfleiš
místostarosta

Pavel Bezděk
starosta

Vyvěšeno na úřední desce dne: 12.12.2019
Sejmuto z úřední desky dne: 28.12.2019
Zveřejnění bylo shodně provedeno na elektronické úřední desce.
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§ 17 odst. 4 zákona o odpadech
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