Obecně závazná vyhláška
č. 1/2015
Zastupitelstvo města Nové Město nad Metují se na svém zasedání dne 29. ledna 2015 usneslo
vydat na základě § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s § 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), tuto obecně závaznou vyhlášku

o nakládání s komunálním a se stavebním odpadem
Článek 1
Úvodní ustanovení
(1) Tato obecně závazná vyhláška (dále jen vyhláška) upravuje nakládání s komunálním
odpadem a se stavebním odpadem na území města Nové Město nad Metují.
(2) Tato vyhláška je závazná pro všechny fyzické osoby, při jejichž činnost vzniká na území města
komunální odpad.

Článek 2
Základní pojmy
Pro účely této vyhlášky se rozumí
a) odpadem – 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 k zákonu o odpadech,
b) komunálním odpadem – veškerý odpad vznikající na území obce při činnosti fyzických osob,
který je uveden jako komunální odpad v Katalogu dopadů, s výjimkou odpadů vznikajících u
právnických osob nebo fyzických osob oprávněných k podnikání,
c) nakládání s odpady – shromažďování, sběr, výkup, přeprava, doprava, skladování, úprava,
využití a odstranění odpadů,
d) původcem odpadu – právnická osoba nebo fyzická osoba oprávněná k podnikání, při jejichž
činnosti vznikají odpady, nebo právnická osoba nebo fyzická osoba oprávněná k podnikání,
které provádějí úpravu odpadů nebo jiné činnosti, jejichž výsledkem je změna povahy nebo
složení odpadů, a dále obec od okamžiku, kdy nepodnikající fyzická osoba odpad odloží na
místě k tomu určeném; obec se současně stane vlastníkem tohoto odpadu,

e) směsným odpadem – složka komunálního odpadu, která zůstává po vytřídění kovů, skla,
plastů, papíru, nápojových kartonů, textilu, obuvi, objemného, biologického odpadu rostlinného
původu a nebezpečného odpadu,
f) objemným odpadem – složka komunálního odpadu, která pro velké rozměry nemůže být
odkládána do sběrných nádob na směsný odpad. Jedná se zejména o starý nábytek, matrace,
koberce,
g) biologickým odpadem rostlinného původu – biologický odpad, který neobsahuje ani
nepřišel do kontaktu s biologickým odpadem živočišného původu
h) nebezpečným odpadem – odpad vykazující jednu nebo více nebezpečných vlastností
uvedených v příloze č. 2 k zákonu o odpadech, například upotřebené oleje a tuky (kromě
potravinářských), barvy, rozpouštědla, kyseliny, hydroxidy, odmašťovací přípravky,
fotochemikálie, některé vyřazené léky, pesticidy, suché galvanické články, akumulátory, zářivky
a ostatní odpad s obsahem rtuti, elektroodpad obsahující nebezpečné látky, zařízení
s obsahem chlorofluorouhlovodíků,
i) stavebním odpadem – odpad vznikající při stavební a demoliční činnosti, například výkopová

j)

zemina, stavební suť, odpad z keramických obkladů, keramické zařizovací předměty, vany,
sprchové kouty, podlahové krytiny, izolační a instalační materiály,
uživatelem odpadové nádoby pro směsný odpad – vlastník nebo nájemce nádoby, přihlášené

ke svozu u Městského úřadu Nové Město nad Metují,
k) oprávněnou osobou – každá osoba, která je oprávněna k nakládání s odpady podle zákona
o odpadech nebo podle zvláštních právních předpisů1),
l) přihlášenou nádobou – nádoba na směsný komunální odpad označená platnou známkou
svozového režimu směsného komunálního odpadu.

Článek 3
Místa určená pro odkládání odpadu
Místy určenými pro odkládání odpadu jsou
a) odpadové nádoby pro směsný odpad, přihlášené ke svozu u Městského úřadu Nové
Město nad Metují – popelnice o objemu 110 a 120 litrů a kontejnery o objemu 1100 litrů,
nádoby musí odpovídat příslušným technickým normám2),
b) plastové pytle – s označením, zakoupené ke svozu směsného odpadu u Městského úřadu
Nové Město nad Metují,
c) kontejnery na tříděný odpad na veřejných stanovištích - přístupné celodenně - pro bílé sklo
(bílé kontejnery), barevné sklo (zelené), papír (modré), plasty (žluté), nápojové kartony
(červené nebo oranžové), textil, obuv, peří, péřové přikrývky, polštáře, deky, spací pytle, boty
a hračky (velkoobjemové žluté) , elektrozařízení a baterie (velkoobjemové červené), biologický
odpad rostlinného původu z domácností (hnědé),
d) boxy pro baterie, zářivky a výbojky, malá elektrozařízení a cartridge volně přístupné po celý
den na veřejných místech nebo časově omezeně přístupné ve veřejných budovách. Aktuální
seznam a rozmístění kontejnerů na tříděný odpad je zveřejněn na internetových stránkách
Městského úřadu Nové Město nad Metují.
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e) mobilní kontejnery na objemné odpady a objemný biologický odpad rostlinného původu (ze
zahrad), přistavované svozovou firmou v čase a na místech uvedených v Odpadovém
zpravodaji a ve Svozovém kalendáři pro sběr objemných odpadů a biologického odpadu
rostlinného původu vyhlášeném Městským úřadem Nové Město nad Metují (dále jen „Svozový
kalendář“),
f) kontejnery v areálu Technických služeb na objemné odpady, do kterých budou objemné
odpady ukládány mimo období přistavování mobilních kontejnerů uvedených v článku 3
písm. e) této vyhlášky, a to podle Technickými službami vyhlášeného režimu sběru,
g) mobilní kontejner na nebezpečné odpady a elektrozařízení, přistavovaný podle Městským
úřadem Nové Město nad Metují vyhlášeného jízdního řádu,
h) sběrné místo v ul. Družstevní – pro soustřeďování nebezpečných odpadů, baterií a
akumulátorů, železa a ostatních kovů, elektrických a elektronických zařízení podle
vyhlášeného provozního řádu,
i) části veřejných prostranství po dobu ambulantního sběru železa (železná sobota),
j) řízená skládka komunálního odpadu.

Článek 4
Nakládání s komunálním odpadem
(1)
(2)

Odvoz komunálního odpadu je zajišťován městem Nové Město nad Metují prostřednictvím
oprávněných osob (firem).
Směsný odpad se ukládá do popelnic, kontejnerů a plastových pytlů. Popelnice, kontejnery a
plastové pytle si zajišťují jejich uživatelé na vlastní náklady.


Pro popelnice o objemu 110 a 120 litrů jsou zajišťovány tyto druhy svozů:
týdenní - 1x za týden, 52 svozů za rok
kombinovaný – v zimě 1x za týden, v létě 1x za 2 týdny, 44 svozů za rok
čtrnáctidenní – 1x za 2 týdny, 26 svozů za rok
měsíční – 1x za čtyři týdny, 13 svozů za rok



Pro kontejnery o objemu 1100 litrů jsou zajišťovány tyto druhy svozů:
týdenní – 1x za týden, 52 svozů za rok
čtrnáctidenní – 1x za 2 týdny, 26 svozů za rok.

Počet a druh odpadových nádob na směsný odpad a druh svozu si každý uživatel přihlásí
u Městského úřadu Nové Město nad Metují.
Uživatelé zajistí v den svozu přistavení nádoby do 600 hodin k okraji veřejné pozemní komunikace,
přístupné motorovým vozidlům3), tak, aby byla umožněna snadná a bezpečná manipulace
s nádobou.
Označené plastové pytle, zakoupené u Městského úřadu Nové Město nad Metují, slouží pro
ukládání směsného odpadu a připravují se k odvozu společně s přihlášenými nádobami.
(3) Bílé sklo, barevné sklo, papír, plasty, nápojové kartony a biologický odpad rostlinného
původu z domácností se ukládají do označených kontejnerů. Do označených kontejnerů je
možné také odkládat textil, peří, péřové přikrývky, polštáře, deky, spací pytle, boty a hračky.
(4) Textil, peří, péřové přikrývky, polštáře, deky, spací pytle, boty a hračky je možné rovněž
odevzdat při hromadném sběru (městem organizované humanitární sbírce) na místě a
v čase určeném Městským úřadem Nové Město nad Metují.
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(5)

Do nádob a zařízení uvedených v článku 3 písm. a), b), c), d) a e) je zakázáno odkládat

nebezpečný odpad vytříděný z komunálního odpadu uvedený v článku 2 písm. h) a stavební
odpad uvedený v článku 2 písm. i).
(6) Objemné odpady a biologický odpad rostlinného původu ze zahrad se ukládají na mobilní
kontejnery oprávněné osoby v čase a na místech uvedených ve Svozovém kalendáři nebo
do kontejnerů na objemné odpady v areálu Technických služeb. Na mobilní kontejnery
oprávněné osoby při svozu podle Svozového kalendáře je možné vedle objemných odpadů a
biologického odpadu rostlinného původu rovněž odkládat opotřebované pneumatiky.
Opotřebované pneumatiky je možné rovněž odkládat ve sběrném místě v ulici Družstevní.
(7) Nebezpečné odpady se ukládají podle provozního řádu ve sběrném místě nebo také 4x do
roka na mobilní kontejnery oprávněné osoby při ambulantním svozu podle Městským úřadem
Nové Město nad Metují vyhlášeného jízdního řádu. Při ambulantním svozu nebezpečných
odpadů je možné na mobilní kontejnery také odkládat použitá kompletní elektrozařízení nebo
elektroodpad.
(8) Vyřazené léky se odevzdávají i v lékárnách4).
(9) Železo, ostatní kovový odpad a vyřazená elektrozařízení jsou sváženy také od domu
2x ročně oprávněnou osobou.
(10) Použité baterie, zářivky a výbojky, malá elektrozařízení a cartridge se mohou odkládat do
boxů umístěných na veřejných místech nebo ve veřejných budovách.

Článek 5
Nakládání se stavebním odpadem
Stavební odpad vzniklý při stavební činnosti (např. čistá stavební suť, výkopová zemina) lze využít
v souladu s obecně závaznými předpisy5) nebo uložit na řízenou skládku. Odvoz si zajistí
producent na vlastní náklady prostřednictvím autodopravců, vlastními prostředky, popř. jiným
způsobem.

Článek 6
Povinnosti fyzických osob
Fyzické osoby jsou povinny odkládat komunální odpad na místech k tomu určených a komunální
odpad odděleně shromažďovat, třídit a předávat k využití a odstraňování podle systému
stanoveného touto vyhláškou, pokud odpad samy nevyužijí v souladu se zákonem a zvláštními
právními předpisy6).

Článek 7
Sankce
Porušení povinností při nakládání s komunálním odpadem a stavebním odpadem bude
postihováno podle platných právních předpisů 7).
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Článek 8
Zrušovací ustanovení
Touto vyhláškou se ruší obecně závazná vyhláška č. 1/2013 ze dne 20. 6. 2013
o nakládání komunálním a se stavebním odpadem.

Článek 9
Účinnost
Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti 15. dnem po dni jejího vyhlášení.

…………………
Petr Hable v.r.
starosta

………….…………………
Ing. Michal Beseda MBA v.r.
místostarosta

___________
1
) Například zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění
pozdějších předpisů, zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon),
ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších
předpisů.
2
) ČSN EN 840, DIN 66 29.
3
) § 2 a násl. zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.
4
) § 89 odst. 2 zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů,
ve znění pozdějších předpisů.
5
) Například zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění
pozdějších předpisů, zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební
zákon), ve znění pozdějších předpisů.
6
) Například zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů.
7
) Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších
předpisů, zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.

Vyvěšeno na úřední desce dne: 10.2.2015
Sejmuto z úřední desky dne: 2.3.2015
Účinnost dnem: 25.2.2015
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