Obecně závazná vyhláška č. 4/2006 města Kopřivnice
o odpadech
Zastupitelstvo města Kopřivnice se na svém 2. zasedání, konaném dne 7. 12. 2006, 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. a) a § 84 odst. 2 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku.

ČÁST PRVNÍ
OBECNÁ ČÁST

Čl. 1
Předmět a působnost vyhlášky
(1) Tato obecně závazná vyhláška stanoví:
a) systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů (dále jen „systém nakládání s komunálním odpadem“) vznikajících na území
města Kopřivnice a místních částí Lubina, Mniší a Vlčovice, (dále jen „území města
Kopřivnice“),
b) systém nakládání se stavebním odpadem na území města Kopřivnice.
(2) Vyhláška se vztahuje na fyzické osoby, při jejichž činnosti na území města Kopřivnice
vzniká komunální odpad.
Čl. 2
Základní pojmy
Pro účely této obecně závazné vyhlášky se rozumí:
(1) Odpadem každá movitá věc, které se osoba zbavuje nebo má úmysl nebo povinnost se jí
zbavit a přísluší do některé ze skupin odpadů podle zvláštních předpisů1).
(2) Komunálním odpadem veškerý odpad vznikající na území města Kopřivnice při činnosti
fyzických osob, s výjimkou odpadů vznikajících u právnických osob nebo fyzických osob
oprávněných k podnikání.
(3) Nakládáním s odpady jejich shromažďování, soustřeďování, sběr, výkup, třídění,
přeprava a doprava, skladování, úprava, využívání a odstraňování.
(4) Složkou komunálního odpadu látková skupina (např. pevná, kapalná, některé druhy
nebezpečných odpadů) zastoupená v komunálním odpadu, kterou lze odděleně
shromažďovat.
(5) Využitelnou složkou komunálního odpadu odpad získaný odděleným sběrem, který lze
využít jako druhotnou surovinu (např. sběrové sklo, papír, plasty, nápojový karton, kovy).
(6) Nebezpečnou složkou komunálního odpadu odpad, který má jednu nebo více
nebezpečných vlastností uvedených v příloze č. 2 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech
(např. mazací a motorové oleje, zbytky barev, ředidel, chemické přípravky, vyřazené léky,
použité obaly od postřiků, aj.).

1)

Příloha č. 1 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších
předpisů.
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(7) Objemnou složkou komunálního odpadu odpad, který by mohl narušit váhou nebo
objemem obvyklou míru naplnění sběrných nádob (např. vyřazený nábytek, koberce).
(8) Odpadem ze zeleně biologicky rozložitelná složka komunálního odpadu vznikající
při údržbě zeleně, zahrad a sadů (např. tráva, listí, odpad z ořezů stromů a keřů, piliny
apod.).
(9) Směsným odpadem zbytkový komunální odpad, z něhož jsou odděleny složky uvedené
v bodech (5) až (8).
(10) Stavebním odpadem odpad vznikající při výstavbě a demolicích staveb. Jedná se o
všechny druhy a kategorie (ostatní i nebezpečné) stavebního a demoličního odpadu podle
Katalogu odpadů 2) vznikající při stavební činnosti.
(11) Sběrnou nádobou typizovaná nádoba určená k odložení složek komunálního odpadu
(tzv. popelnice nebo kontejner), která splňuje technické parametry podle zvláštních
předpisů 3) s vnitřním objemem od 110 do 1100 litrů, případně jiná nádoba předem
dohodnutá s oprávněnou osobou. Ve sběrné nádobě jsou složky komunálního odpadu
přechodně shromážděny do doby svozu komunálního odpadu.
(12) Stanovištěm sběrných nádob městem Kopřivnice (dále jen městem) určené místo
stálého nebo přechodného umístění sběrných nádob na komunální odpad.
(13) Sběrným dvorem místo určené městem ke krátkodobému skladování
(shromažďování) jednotlivých složek komunálních odpadů.
(14) Mobilním sběrem odpadů svoz určených složek komunálního odpadu zajištěný v
pravidelných intervalech na místech určených pro odkládání komunálního odpadu.

ČÁST DRUHÁ
KOMUNÁLNÍ ODPAD
Čl. 3
Místa určená pro odkládání komunálního odpadu
(1) Místa určená pro odkládání komunálního odpadu jsou:
a) sběrné nádoby nebo kontejnery pro jednotlivé složky komunálního odpadu,
b) sběrná místa mobilního sběru nebezpečných složek komunálního odpadu dle určených
zastávek v době přítomnosti mobilní sběrny,
c) sběrný dvůr určený ke sběru stanovených složek komunálního odpadu ,
d) místa ke sběru a výkupu využitelných složek komunálního odpadu (papírové a kovové
odpady) na území města Kopřivnice, která jsou na základě zákona č. 185/2001 Sb., o
odpadech, ve znění pozdějších předpisů, zařízeními ke sběru a výkupu takových druhů
odpadů,
e) zařízení k využívání odpadů ze zeleně podle zák. č. 185/2001 Sb., o odpadech určená a
vyhlášená městem Kopřivnice,
f) plastové pytle určené pro sběr jednotlivých složek komunálního odpadu,
g) lékárny, supermarkety, specializované obchody, veřejné budovy a školy, pokud je v nich
organizován sběr určitých složek komunálního odpadu,
h) jiná městem určená místa
(2) Seznam míst určených k odkládání komunálních odpadů a provozní doba sběrného dvoru
bude vyhlášena na úřední desce městského úřadu.
2)

vyhláška MŽP č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy
odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a
tranzitu odpadů (Katalog odpadů).
3)
např. zák. č. 30/1968 Sb., o státním zkušebnictví, ve znění pozdějších předpisů, vyhláška MŽP č. 383/2001
Sb., o podrobnostech nakládání s odpady.
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Čl. 4
Tříděný sběr využitelných složek komunálního odpadu
(1) Tříděný sběr využitelných složek komunálního odpadu je oddělený sběr složek, které jsou
po dotřídění na dotřiďovací lince předány k dalšímu využití.
(2) Využitelné složky komunálního odpadu se ukládají do speciálních označených nádob na
tříděný sběr, které jsou rozmístěny na určených stanovištích na území města Kopřivnice a
na dalších místech k tomu určených podle čl. 3 této vyhlášky, a to takto:
a) vytříděné plasty se odkládají do kontejnerů označených žlutou barvou
b) vytříděný papír a nápojový karton se odkládá do kontejnerů označených modrou
barvou
c) vytříděné bílé sklo se odkládá do kontejnerů označených bílou barvou
d) vytříděné barevné sklo se odkládá do kontejnerů označených zelenou barvou.
Seznam stanovišť a harmonogramů svozu těchto nádob je k nahlédnutí na úřední desce
městského úřadu.
Čl. 5
Sběr nebezpečných složek komunálního odpadu
(1) Sběrem nebezpečných složek komunálního odpadu se rozumí oddělený sběr těchto
odpadů do speciálních kontejnerů a nádob tak, aby nedošlo k jejich smíchání s jinými
složkami komunálního odpadu a tím k ohrožení zdraví obyvatel nebo životního prostředí.
Jedná se především o nebezpečné složky komunálního odpadu uvedené v Čl. 2. odst. 6.
(2) Nebezpečné složky komunálního odpadu jsou ukládány na sběrových místech k tomu
zřízených a vyhlášených na úřední desce městského úřadu. Sběr nebezpečného odpadu je
zajištěn dvěma způsoby:
a) mobilním sběrem,
b) ve sběrném dvoře, podle provozní doby a provozního řádu sběrného dvoru.
(3) Způsob, čas a stanoviště mobilního sběru nebezpečných složek komunálního odpadu jsou
vyhlašovány veřejně a to způsobem ve městě obvyklým (na úřední desce, webových
stránkách města, v místním tisku a rozhlase).
(4) Nepoužitelná léčiva se odevzdávají v lékárnách, ve kterých jsou umístěny speciální
nádoby na tyto léky 4).
Čl. 6
Sběr objemných složek komunálního odpadu
(1) Objemné složky komunálního odpadu jsou ukládány na sběrových místech k tomu
zřízených a vyhlášených na úřední desce městského úřadu. Sběr objemného odpadu je
zajištěn dvěma způsoby:
a) mobilním sběrem,
b) ve sběrném dvoře, podle provozní doby a provozního řádu sběrného dvoru.
(2) Způsob, čas a stanoviště mobilního sběru objemných složek komunálního odpadu jsou
vyhlašovány veřejně a to způsobem ve městě obvyklým (na úřední desce, webových
stránkách města, v místním tisku a rozhlase).

4)

§ 51 zák. č. 79/1997 Sb., o léčivech.
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Čl. 7
Sběr odpadu ze zeleně
(1) Fyzická osoba, při jejichž činnosti vzniká odpad ze zeleně, a která není schopna zajistit
jeho využití samostatně (např.kompostovat), je povinna tento odpad předat k využití na
stanoveném místě vyhlášeném na úřední desce městského úřadu.
(2) Spalovat odpad ze zeleně lze pouze v souladu s příslušnými právními předpisy5)6).
Čl. 8
Sběr směsného odpadu
(1) Směsný odpad ukládají fyzické osoby do sběrných nádob. Při pohybu na veřejném
prostranství ukládají drobný komunální odpad (např. obaly od potravin a jiných výrobků)
do odpadkových košů.
Čl. 9
Nakládání se stavebním odpadem
(1) Fyzické osoby při jejichž činnosti vzniká stavební odpad jakéhokoliv druhu a kategorie
ostatní (např. beton, cihly, tašky, keramika apod.) i nebezpečný (např. eternit, izolační
nebo stavební materiály s obsahem azbestu, asfaltové směsi, dehet apod.) si zajistí jeho
využití nebo odstranění samostatně, v souladu s příslušnými právními předpisy 6) nebo
prostřednictvím oprávněné osoby.
Čl. 10
Povinnosti fyzických osob
(1) Fyzické osoby jsou povinny:
a) předcházet vzniku odpadu, odpad přednostně využívat, omezovat jeho množství a
nebezpečné vlastnosti,
b) jednotlivé složky komunálního odpadu odděleně shromažďovat, třídit, předávat k využití
a odstranění oprávněné osobě,
c) shromažďovat odpady pouze v prostorech, objektech, zařízeních a místech k tomu
určených,
d) při sběru jednotlivých složek komunálního odpadu předložit oprávněné osobě průkaz
totožnosti nebo doklad o úhradě místního poplatku za provoz systému shromažďování,
sběru, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na území města Kopřivnice.
(2) Zakazuje se odkládat komunální odpad mimo sběrné nádoby nebo jinak než je uvedeno v
této vyhlášce.
(3) Do nádob a kontejnerů na směsný odpad se zakazuje ukládat:
a) využitelné složky komunálního odpadu,
b) nebezpečné složky komunálního odpadu,
c) objemné složky komunálního odpadu,
d) odpad ze zeleně,
e) stavební odpad,
f) žhavý popel či škváru,
g) látky (látkové skupiny zastoupené v komunálním odpadu) tekuté, těkavé, zápalné,
výbušné,
5)

např. zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší),
zák. č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů.
6)
např. zák. č. 185 o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů
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h)
i)
j)
k)

přilnavé látky (dehet, asfalt, zbytky barev atd.),
uhynulá zvířata,
inertní materiál (tj. odpad získaný z demolic a staveb, popř. zeminu, kameny apod.),
jiný než komunální odpad.

Čl. 11
Kontrola dodržování vyhlášky a sankce za porušení vyhlášky
(1) Kontrolu nad plněním povinností vyplývajících z této obecně závazné vyhlášky a plnění
povinností fyzickými osobami provádí městská policie a osoby pověřené Městským úřadem
Kopřivnice 7).
(2) Porušení povinností při nakládání s komunálním a stavebním odpadem bude postihováno
podle obecně závazných právních předpisů 8).
Čl. 12
Zrušovací ustanovení
(1) Zrušuje se obecně závazná vyhláška města Kopřivnice č. 5/2002, o odpadech.
(2) Zrušuje se obecně závazná vyhláška města Kopřivnice č. 1/2004, o veřejné zeleni.
Čl. 13
Účinnost
Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dne 1. ledna 2007.

Ing. Josef Jalůvka
starosta

Mgr. Zdeněk Krajčír
místostarosta

7)

§ 46 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech
a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
8)
zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o
změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),
ve znění pozdějších předpisů.
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