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MĚSTO JEVÍČKO 

Obecně závazná vyhláška 
města Jevíčko 
č. 6/2011, 

 
 

o stanovení systému shromažďování, sběru, třídění a odstraňování 
komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem  

na území města Jevíčko 
 
 
     Zastupitelstvo města Jevíčko se na svém zasedání dne 12. 10. 2011 usnesením č. 11/1 písm. f) 

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, (dále jen „zákon o obcích“), tuto obecně závaznou vyhlášku: 

 
Čl. 1 

Úvodní ustanovení 

Tato obecně závazná vyhláška (dále jen „vyhláška“) stanovuje systém shromažďování, sběru, 
třídění a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území  města Jevíčko, včetně 
nakládání se stavebním odpadem1). 

 
Čl. 2 

Závaznost vyhlášky 

1. Vyhláška je závazná pro všechny fyzické osoby, které mají trvalý pobyt na území města a pro 
všechny fyzické osoby, které mají ve vlastnictví stavbu určenou nebo sloužící k individuální 
rekreaci na katastrálním území města.  

2. Na původce odpadu – právnické osoby a fyzické osoby oprávněné k podnikání, kteří produkují 
odpad zařazený podle Katalogu odpadů jako odpad podobný komunálnímu, se kterými město 
uzavřelo smlouvu dle § 17 odst. 6) zákona č.185/2001 Sb., o odpadech, se přiměřeně vztahují 
ustanovení této vyhlášky. 

 
Čl. 3 

Základní pojmy 

Odpad  je každá movitá věc, které se osoba zbavuje nebo má úmysl nebo povinnost se jí zbavit 
a přísluší do některé ze skupin odpadů uvedených v příloze č.1 zákona č. 185/2001 Sb. v platném 
znění. 

Komunální odpad  je veškerý odpad vznikající na území města při činnosti fyzických osob, 
s výjimkou odpadů vznikajících u právnických osob nebo fyzických osob oprávněných 
k podnikání. Komunální odpad je také odpad vznikající při čištění veřejných komunikací 
a prostranství, při údržbě veřejné zeleně včetně hřbitovů.  

Nebezpečný odpad  je odpad uvedený v Seznamu nebezpečných odpadů, který je uveden 
v prováděcím právním předpise a jakýkoliv jiný odpad vykazující jednu nebo více nebezpečných 

                                                 
1) Vyhláška 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)    
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vlastností uvedených v příloze 2 zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech. Například se jedná o odpad: 
upotřebené oleje, elektrické akumulátory, galvanické články a baterie, výbojky a zářivky, chladničky 
používané v domácnostech, zbytky barev a rozpouštědel, kyseliny, louhy, zbytky spotřební chemie, 
pesticidy, herbicidy, léky apod.  

Zbytkový odpad  je složka komunálního odpadu, která vznikla po vytřídění např. plastu, papíru, 
skla, kovového odpadu, dřeva, biologického odpadu, objemného odpadu a nebezpečných složek 
z komunálního odpadu.  

Objemný odpad  je takový komunální odpad, který se svými rozměry nebo charakterem nedá 
zařadit mezi odpad zbytkový. 

Stavební odpad  je odpad vzniklý při stavební činnosti fyzických osob, které mají trvalý pobyt 
na katastrálním území města nebo vlastní stavbu určenou nebo sloužící k individuální rekreaci 
na katastrálním území města. 

Původcem odpadu  je právnická osoba při jejíž činnosti vznikají odpady, nebo fyzická osoba 
oprávněná k podnikání, při jejíž podnikatelské činnosti vznikají odpady. Pro komunální odpady 
vznikající na území města, které mají původ v činnosti fyzických osob se za původce považuje 
obec.  

Obec se stává p ůvodcem komunálního odpadu v okamžiku, kdy fyzická o soba odpad uloží 
na míst ě určeném touto obecn ě závaznou vyhláškou. Obec se sou časně tímto okamžikem 
stává vlastníkem tohoto odpadu .  

Oprávn ěnou osobou  je každá právnická osoba nebo fyzická osoba oprávněná k podnikání, která 
je oprávněna k nakládání s odpady podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech v platném znění. 

Sběrná nádoba  je uzavíratelná nádoba vyhovující hygienicky, esteticky a technicky zavedenému 
systému nakládání s komunálním odpadem (popelnice, kontejner, odpadkový koš).  

Trvalé stanovišt ě je místo, kde jsou zvláštní sběrné nádoby - plastové, kovové kontejnery nebo 
velkoobjemový kontejner trvale umístěny za účelem shromažďování komunálního odpadu. 

Přechodné stanovišt ě je místo, určené pro umístění sběrných nádob ve svozový den (zejména 
u popelnic), které je vzdálené maximálně 5 m od okraje pozemní komunikace, ze které se svoz 
odpadů provádí.  

Individuální stanovišt ě je místo, kde jsou zvláštní sběrné nádoby - plastové, kovové kontejnery 
nebo velkoobjemový kontejner umístěny na základě individuální objednávky. 

 
Čl. 4 

Třídění komunálního odpadu 

1. Komunální odpad se třídí na: 

a) tříděný odpad, kterým je papír, sklo, kovy, plasty včetně PET lahví, 
b) objemný odpad, 
c) nebezpečné složky komunálního odpadu, 
d) směsný odpad. 

2. Směsný odpad je zbylý komunální odpad po stanoveném vytřídění dle  
odst. 1 písm. a), b), c). 

 
Čl. 5 

Shromaž ďování t říděného odpadu 

1. Tříděný odpad je shromažďován do zvláštních sběrných nádob. 

2. Trvalá stanoviště pro zvláštní sběrné nádoby jsou umístěny na ulicích:    

Křivánkova, Okružní II, Na Salajce, M. Mikuláše, U Zámečku, K. H. Borovského, Nerudova, 
P. Bezruče, Soudní, Zadní, U sv. Trojice, OLÚ Jevíčko a dále v místní části Zadní Arnoštov 
(viz příloha č. 1).   

3. Zvláštní sběrné nádoby jsou označeny příslušnými nápisy: 

a) papír,  
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b) sklo, 
c) plasty, PET lahve, 
d) nápojové kartony.  

4. Dalšími místy určenými k odkládání využitelných složek komunálního odpadu – papíru, plastů 
a kovu jsou: 

a) Provozovna Rudolf Frank, Linhartice - sběr surovin na ulici Okružní I, Jevíčko - zařízení 
s obsluhou určené pro sběr využitelných složek komunálního odpadu - kovů. 

b) Provozovna „Sběrný dvůr města Jevíčka“ v ulici Na Salajce 449 - zařízení s obsluhou určené 
mimo jiné pro sběr využitelných složek komunálního odpadu – papíru, plastů a kovů. 

5. Fyzické osoby jsou povinny: 

a) odpad třídit dle obcí stanoveného systému na složky dle čl. 3 a 4, 
b) do zvláštních sběrných nádob ukládat pouze odpady odpovídající označení zvláštní sběrné 

nádoby,  
c) nepřeplňovat zvláštní sběrné nádoby a neodkládat tříděný odpad mimo zvláštní sběrné 

nádoby,  
 

Čl. 6 
Sběr nebezpe čných složek komunálního odpadu 

Sběr nebezpečných složek komunálního odpadu je zajišťován v provozovně „Sběrný dvůr 
města Jevíčka“ v ulici Na Salajce 449. 

 
Čl. 7 

Sběr objemného odpadu 

Sběr objemného odpadu je zajišťován v provozovně „Sběrný dvůr města Jevíčka“ v ulici Na 
Salajce 449. 

 
Čl. 8 

Shromaž ďování sm ěsného odpadu 

1. Směsný odpad se shromažďuje do sběrných nádob. Pro účely této vyhlášky sběrnými 
nádobami jsou: 

a) typizované sběrné nádoby (kovové nebo plastové popelnice 240, 120, 110, 90 nebo 70 l, 
kontejnery 1100 l dle normy EN 840), určené ke shromažďování směsného komunálního 
odpadu, 

b) odpadkové koše, které jsou umístěny na veřejných prostranstvích ve městě, sloužící 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 sběrných nádob 
jsou trvalá, přechodná, individuální nebo společná pro více uživatelů. 

3. Sběrné nádoby se umisťují na stanovištích pro ně vyhrazených tak, aby nezpůsobovaly 
hygienické nebo estetické závady, překážku na chodnících, parkovištích a komunikacích, byly 
dobře přístupné pro naplňování a pro vyprazdňování do techniky svozové společnosti, bez 
velkých časových ztrát a zvláštních těžkostí. 

4. Pro umístění přechodného stanoviště sběrných nádob může být použito veřejného 
prostranství, avšak jen na dobu nezbytnou pro vyprazdňování do techniky svozové 
společnosti a tak, aby tím nebyla vytvořena dopravní překážka.  

5. Přistavení sběrných nádob na přechodné stanoviště na Palackého náměstí provádí její 
uživatel, vlastník nebo správce nemovitosti předešlý den, před dnem vlastního svozu nejdříve 
však ve 20:00 hodin. Po vyprázdnění sběrné nádoby ji opět odstraní nejpozději do 18:00 
hodin v den svozu. Toto ustanovení se nevztahuje na občany žijící mimo Palackého náměstí. 

6. Stanoviště sběrných nádob, ze kterého je prováděn svoz nebo odvoz komunálního odpadu, 
určuje vlastník nebo správce nemovitosti po dohodě s vlastníkem pozemku a vždy po dohodě 
se svozovou společností. 
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Čl. 9 
Nakládání se stavebním odpadem 

1. Stavební odpad je stavební a demoliční odpad. Stavební odpad není odpadem komunálním. 

2. Stavební odpad lze použít, předat či zlikvidovat na náklady původce tohoto odpadu pouze 
zákonem stanoveným způsobem. Zařízením, kde lze za úplatu dle platných ceníků uložit 
stavební odpad je např. řízená skládka Březinka, provozovatel: P-D Refractories CZ, a. s., 
Velké Opatovice. 

 
Čl. 10 

Sankce 

Porušení této vyhlášky se postihuje podle obecně platných předpisů. 
 

Čl. 11 
Zrušovací ustanovení 

Touto obecně závaznou vyhláškou se ruší obecně závazná vyhláška města Jevíčko č. 2/2007. 
 

Čl. 12 
Účinnost 

Tato vyhláška nabývá účinnosti dne 1. 12. 2011.  

 

 

 
                                      
       Ing. Roman Müller, v. r.                     Mgr. Miroslav Šafář, v. r.  
                              starosta           místostarosta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vyvěšeno na úřední desce: 17. 10. 2011 
Sejmuto z úřední desky: 2. 11. 2011 
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Příloha č. 1 k OZV města Jevíčko 6/2011 

     
 
 

Stávající rozmíst ění kontejner ů pro t říděný odpad 

      
  

  Místo 
Druh t říděného odpadu 

plast papír sklo nápojový 
karton 

1. 
 ulice K řivánkova 3 3 2 0 

 2. 
 ulice Okružní II 2 1 2 0 

 3. 
 ulice Na Salajce 2 3 1 0 

 4. 
 ulice M. Mikuláše 2 1 1 0 

 5. 
 ulice U Záme čku 2 2 0 1 

 6. 
 ulice K. H. Borovského 2 1 1 0 

 7. 
 ulice Nerudova 1 1 0 0 

 8. 
 ulice P. Bezru če 4 4 2 0 

 9. 
 ulice Soudní 1 0 1 0 

 10. 
 ulice Zadní 2 1 1 0 

11. 
 u sv. Trojice 1 1 1 0 

12. 
 OLÚ 1 0 0 0 

 13. 
 Zadní Arnoštov - náves 2 1 1 0 

14. 
 Zadní Arnoštov - zastávka  1 1 0 0 

Celkem 26 20 13 1 
  


