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Ruso č.188í2017

Ráda !. doooručuje ZM

schválit návrh obecně závazné vyhlášky města. o stanovení systému shromažďování. sběru,

přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním

odpadem na území města Příbram.

Il. u k l á d á

OW zařadit tento materiál do programu zasedání Zastupitelstva města Příbram dne

27.03.2017.

Napsal: Petr Walenka

Návrhy na usnesení:

(>>>ZM schvaluje )( neschvaluje

obecně závaznou vyhlášku města, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,

využívání a odstraňování komunáínioh odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města

Příbram.<<<)

Důvodová zpráva:

Platná obecně závazná vyhláška č, 42002 je právně překonaná. Návrh nové vyhíášky v podstate

upravuje současné zavedený system odpadového hospodářství města a dává jej do souladu s právní

úpravou. Vyhláška je závazná pro fyzické osoby, pro fyzické osoby podnikající a právnické osoby jen

v případě, pokud smluvně přistoupí do systému mesta. Nové se za součást systému považuje tříděny

komunální odpad odevzdaný občany města ve sběrných surovinách a v rámci Školních sběrů.

Nová vyhláška neobsahuje povinnosti, které vyplývají zjínych právních předpisů. Ruší současnou

vyhlášku Č. 412002.

Návrh byl zpracován dle Metodického materiálu odboru veřejné správy, dozoru a kontroly Ministerstva

vnitra (dále jen NN) a judikatury ústavního soudu. Byl konzultován s pracovníky MV a Společnosti

EKO-KOM, a.s. Návrh byt projednán na jednání KŽPaE.

Finanční do ad navrhovaná rávní u rav ve vztahu k roz očtu obce a z ůsob úhrad ří adn'ch

třebn “ch nákíadů:

Vyhláška nemá dopad na rozpočet města, neřeší systém úhrad čí platbu poplatků.

Do ad na občan :

Vytvořením systému nakládání skomunálním dopadem _ vytvoření povinnosti pro fyzické osoby

odpad třídit a odkládat na určena místa (oproti současné upravé — beze změn).

[?opad na právnické osoby a [yzická osoby oprávněné k podnikání jgůvodoi odpadu)

Zádny. Jen pokud smluvně přístoupí k systému mesta (oproti současná úpravě — beze změn).

Přítoha: obecně závazná vyhláška



Město Příbram Obecně závazná vyhláška č. í2017

MĚSTO PŘÍBRAM

Obecně závazná vyhláška města

č. ......12017,

o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání

a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města Příbram

Zastupitelstvo města Příbram se na svém zasedání dne 2017 usnesením č. 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), & v souladu s 5 10 písm. d) a g: 84 odst. 2 písm. b)

zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o obcích“),

tuto obecně závaznou vyhlášku:

, Čl. 1

Uvodní ustanovení

(1) Tato obecně závazná vyhláška (dále jen „vyhláěka") stanovuje system shromažďování, sběru, přepravy,

třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území města Příbram, včetně

systemu nakládání se stavebními odpady produkovanými na území města nepodnikajícími fyzickými

osobami.

(2) Tato vyhíáška v souladu s š 17 odst. 3 zákona o odpadech těž určuje místa, kam mohou fyzické osoby"

odkíádat komunální odpad a jeho jednotlivé složky.

Čl. 2

Třídění komunálního odpadu

(1) Komunální odpad se třídí na složky:

3) papír,

b) plasty,

C) nápojové kartony,

d) sklo (barevné a čiré),

e) kovy,

f) nebezpečně složky odpadu,

g) objemný odpad,

h) biologicky rozložitelný odpad,

i) oděvy (textilní materiály),

j) směsný komunální odpad.

(2) Směsným komunálním odpadem se rozumí zbylý komunální odpad po stanoveném vytřídění podle

odstavce 1 písm. a), b), c), d), e), f) , g), h) a i).

Čl. 3

Shromažďování tříděného odpadu

(1) Tříděný odpad je shromažďován do zvláštních sběrných nádob.

(2) Zvláštní sběrně nádoby jsou umístěny na stanovištích. Informace o stanovištích jsou zveřejněny na

internetových stránkách města www.pribrameu a Technických služeb města Příbrami po. www.ts-pbcz

(dále jen „svozová firma").
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(3) Zvláštní sběrné nádobyjsou barevně odlišeny a označeny přísíušnýmí nápisy:

a) papír, barva modrá,

b) plasty, barva žlutá,

c) nápojové kartony, barva oranžová,

d) sklo čiré, barva bílá,

a) sklo barevné, barva zelená

f) kovy, barva šedá,

g) bioodpad, barva hnědá

h) oděvy (textilní materiály, obuv), barva písková, zelené nebo bílá.

(4) Do zvláštních sběrných nádob je zakázáno ukládat jině síožky komunálních odpadů, než pro které jsou
určeny.

(5) Sběrné nádoby je povinnost plnit tak, aby je bylo možno uzavřít a odpad z nich při manipulaci
nevypadával. Pokud to umožňuje povaha odpadu, je nutno objem odpadu před jeho odložením do
sběrné nádoby minimalizovat.

(6) Tříděný odpad lze také odevzdávat ve sběrném dvoře, který je umístěn v ulici Mlynářská, Příbram l -
vedie čistírny odpadních vod Příbram (dáte jen „sběrný dvůr").

(7) Tříděný odpad: papír, plasty, nápojové kartony, sklo, kovy, oděvy (textilní materiály) lze odevzdat i ve
sběrnách nebo výkupnách surovin, Papír a kovy lze dále odevzdat prostřednictvím jednorázových
organizovaných sběrů v příbramských školských zařízeních.

čl. 4

Sběr a svoz nebezpečných složek komunálního odpadu

(t) Nebezpečné složky komunálního odpadu“ lze odkládat ve sběrném dvoře. Sběr je dále zajišťován
minimálně dvakrát ročně jejich odebíráním na předem vyhlášených přechodných stanovištích v rámci

mobilního svozu. Informace o sběru a svozu jsou zveřejňovány na internetových stránkách svozové
firmy.

(2) Shromažďování nebezpečných složek komunálního odpadu podléhá požadavkům stanoveným v čl. 3
odst. 4. této vyhlášky.

Čl. 5

Sběr a svoz objemného odpadu

(1) Objemný odpad je takový komunální odpad, který vzhledem ke svým rozměrům nemůže být umístěn do
sběrných nádob (např. sedací soupravy, nábytek, koberce).

(2) Objemný odpad se odkládá do sběrného dvora, popř, do velkoobjemového kontejneru nebo na
mimořádné stanoviště určené svozovou firmou v rámci organizovaného sběru a svozu objemného
odpadu. Tato místa jsou zveřejněna na internetových stránkách svozové firmy.

(3) Shromažďování objemného odpadu podléhá požadavkům stanoveným v čl. 3 odst. 4 a 5 této vyhlášky.

Čl. &

Sběr a svoz biologicky rozložitelného odpadu

Biologicky rozložitelný odpad rostlinného původu (pokud není přednostně využit na vlastním nebo pronajatém
pozemku, zejména kompostováním) se odkládá do nádob uvedených v čl. 3, odst. 3 písm 9) této vyhlášky,
do sběrného dvora - kompostárny, popř. do velkoobjemového kontejneru nebo na mimořádné stanoviště

určené svozovou firmou v rámci organizovaného sběru a svozu. Tato místa jsou zveřejňována na

internetových stránkách svozové firmy.

Čl. 7

Shromažďování směsného komunálního odpadu

(1) Směsný komunální odpad se shromažďuje do sběrných nádob. Pro účely této vyhlášky se sběrnými
nádobami rozumějí:
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a) typizované sběrné nádoby o objemu 110 íítrů, 120 litrů, 240 litrů, 1100 litrů, uzavíratelné

velkoobjemové kontejnery,

b) odpadkové koše, které jsou umístěny na veřejných prostranstvích ve městě, sloužící výhradně pro

odkládání drobného směsného komunálního odpadu.

(2) Vlastníci, popř. správci nemovitostí, ve kterých vzniká směsný komunální odpad, jsou povinni zajistit na

svůj náklad dostatečný počet sběrných nádob:

a) v případě domácnosti v rodinných domech sběrnou nádobu o objemu 110 litrů, 120 litrů nebo 240

litrů,

b) v případě domácností v bytových domech a ubytovnách sběrnou nádobu o objemu 110 litrů, 120 litrů,

240 litrů, 1100 litrů nebo uzavíratelný velkoobjemový kontejner,

c) v případě fyzické osoby, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo

rodinný dům, ve kterém není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba, nádoby uvedené v písm. a)

nebo b), popř. plastový pytel.

(3) Sběrné nádoby musí být v takovém technickém stavu, aby umožňovaly bezpečně ukládání odpadů.

(4) Odpad ve sběrných nádobách musí být uložen tak, aby umožňoval bezproblémově vysypání do

svozového vozu.

(5) Stanoviště sběrných nádob je místo, kde jsou sběrné nádoby trvale nebo přechodně umístěny za účelem

dalšího nakládání se směsným komunálním odpadem svozovou firmou. Stanoviště sběrných nádob jsou

individuální nebo společná pro více uživatelů.

(6) Osoby uvedené v odst. 2 zajistí, aby v den svozu, vdobe od 6:00 do 14:30 h, byly sběrné nádoby

zpřístupněny pro obsluhu provádějící svoz.

(7) Směsný komunální odpad v plastových pytlích odkládají osoby uvedené v odst. 2, písm. c) do sběrného

dvora.

(8) Shromažďování směsného komunálního odpadu podléhá požadavkům stanoveným v čl. 3 odst. 4 a 5

této vyhlášky.

Čl. 8

Nakládání se stavebním odpadem

(1) Stavebním odpadem se rozumí stavební a demoliční odpad. Stavební odpad není odpadem

komunálním.

(2) Stavební odpad vyprodukovaný na území města nepodnikajícími fyzickými osobami se předává k využití

nebo odstranění:

a) do příslušných zařízení k využívání nebo odstraňování odpadů, která jsou oprávněna k nakládání s

odpady podle zvláštních právních předpisům,

b) do sběrného dvora, popř. do objednaného kontejneru svozově firmy.

(3) Stavební odpad lze použít, předat či odstranit pouze zákonem stanoveným způsobem.

Čl. 9

Sankce a kontrola

(1) Porušení této vyhlášky se postihuje podle zvláštních právních předpisů“

(2) Kontrolu dodržování povinností vyplývajících z této vyhlášky provádí Městská policie Příbram.

Čl. 10

Závěrečná ustanovení

Nabytím účinnosti této vyhlášky se zrušuje Obecně závazná vyhláška města Příbram č. 4/2002, o stanovení

systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na území

města Příbram včetně systému nakládání se stavebním odpadem.
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'Čí. 11

Učinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po vyvěšení na úřední desce Městského úřadu Příbram, tj.
dne ............2017.

lng. Jindřich Vařeka Mgr. Alena Ženíšková
starosta

1. místoatarostka

———————-——_—________—___________

“ Fyzickou osobou není pro účely této vyhlášky fyzická osoba oprávněná k podnikání,
21 Vyhíáška c. ssrzms se., o Katalogu odpadů.

33 Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
*“ Zákon č. 200/1990 se, o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů (zákon č. 251/2016 se., o některých

přestupcích). zákon č. 'i85/2001 Sb. o odpadech a o změně některých daišich zákonů, ve znění pozdějších
předpisů.

Vyvěšeno na úřední descedne:

Sejmuto :: úřední desky dne:

Zveřejněno na internetových stránkách města dne:

Zpracoval: od bor životního prostředí
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