MĚSTO VLACHOVO BŘEZÍ
Zastupitelstvo města Vlachovo Březí
Obecně závazná vyhláška města č. 2/2021
O SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU, PŘEPRAVY, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ
A ODSTRAŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ A SYSTÉMU NAKLÁDÁNÍ SE
STAVEBNÍM ODPADEM NA ÚZEMÍ MĚSTA VLACHOVO BŘEZÍ
Zastupitelstvo města Vlachovo Březí se na svém zasedání dne 28. 6. 2020 usnesením
č. 07/03/2021 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, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na
území města Vlachova Březí, včetně nakládání se stavebním odpadem1.
Vyhláška je závazná pro:
a)
b)
c)
d)

Fyzické osoby, které mají na území města trvalé bydliště,
Fyzické osoby, které mají na území města ve vlastnictví stavbu určenou nebo
sloužící k individuální rekreaci, ve které není hlášena k trvalému pobytu žádná
fyzická osoba,
Další fyzické osoby, které se na území města zdržují,
Právnické nebo fyzické osoby oprávněné k podnikání, které produkují odpad
zařazený podle Katalogu odpadů jako odpad podobný komunálnímu, a které mají
uzavřenou smlouvu s městem Vlachovo Březí o využívání systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů2.

Čl. 2
Třídění komunálního odpadu
1)

2)

1
2
3

Komunální odpad se třídí na složky:
a) Papír,
b) Plasty včetně PET lahví,
c) Sklo,
d) Kovy,
e) Nebezpečné odpady,
f) Objemný odpad,
g) Směsný komunální odpad,
h) Jedlé oleje a tuky3,
i) Nápojové kartony.
Směsným komunálním odpadem se rozumí zbylý komunální odpad po stanoveném
vytřídění podle odstavce 1 písm. a), b), c), d), e), f), g), i) a j).
Vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 93/2016 Sb., o Katalogu odpadů.
Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech, § 17 odst. 4.
Vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 321/2014 Sb., o rozsahu a způsobu zajištění odděleného
soustřeďování složek komunálního odpadu – § 2 odst. 7 povinnost od 1.1. 2020.
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Čl. 3
Shromažďování tříděného odpadu
1) Tříděný odpad je shromažďován do zvláštních sběrných nádob, kterými jsou barevně
odlišené kontejnery 1 100 litrů a velkoobjemové kontejnery.
2) Zvláštní sběrné nádoby jsou umístěny na stanovištích dle bodu 1) přílohy č. 1, která je
nedílnou součástí této vyhlášky.
3) Zvláštní sběrné nádoby jsou barevně odlišeny a označeny příslušnými nápisy:
a)
b)
c)
d)
e)

Papír
Plasty, PET lahve, nápojové kartony
Sklo barevné, čiré
Kovy, (velkoobjemový kontejner s nápisem KOVY)
Jedlé oleje a tuky

barva
barva
barva
barva
barva

MODRÁ,
ŽLUTÁ,
ZELENÁ a BÍLÁ,
ŠEDÁ,
ČERVENÁ.

4) Do zvláštních sběrných nádob je zakázáno ukládat jiné složky komunálních odpadů, než
pro které jsou určeny.
5) Tříděný odpad lze také odevzdávat ve sběrném dvoře, který je umístěn na adrese
Dlouhá Louka čp. 495, Vlachovo Březí.

Čl. 4
Sběr a svoz nebezpečných složek komunálního odpadu
1)

Sběr nebezpečných složek komunálního odpadu je zajišťován jejich odebíráním ve
sběrném dvoře Dlouhá Louka 495, přímo do zvláštních sběrných nádob k tomuto sběru
určených

Čl. 5
Sběr a svoz objemného odpadu
1)

Objemný odpad je takový odpad, který vzhledem ke svým rozměrům nemůže být
umístěn do sběrných nádob (např. koberce, matrace, nábytek … ).

2)

Sběr objemného odpadu je zajišťován jeho odebíráním ve sběrném dvoře, který je
umístěn Dlouhá Louka 495.

Čl. 6
Shromažďování směsného komunálního odpadu
1)

Směsný komunální odpad se shromažďuje do sběrných nádob. Pro účely této vyhlášky
se sběrnými nádobami rozumějí:
a)
b)
c)

d)

Typizované sběrné nádoby – popelnice slučitelné se svozovou technikou příslušné
svozové firmy,
Kontejnery 1 100 litrů,
V uvedených případech igelitové pytle. Do igelitových pytlů ukládají výše uvedené
odpady pouze fyzické osoby vlastnící rekreační chaty v oblastech „Nad cihelnou“ a
„Uhlišťata“ s tím, že igelitové pytle s komunálním, tedy dále netříditelným odpadem
budou řádně zavázány a uloženy na určeném místě v boxu u vjezdu do chatových
oblastí,
Velkoobjemové kontejnery umístěné ve sběrném dvoře,
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e)

2)

Odpadkové koše, umístěné na veřejných prostranstvích. Do těchto lze ukládat
pouze drobný odpad související s krátkodobým pobytem osob na veřejných
prostranstvích. Do těchto nádob je zakázáno ukládat komunální odpad
z domácností, odpad z provozování podnikatelské činnosti a nebezpečný odpad.

Stanoviště sběrných nádob je místo, kde jsou sběrné nádoby trvale nebo přechodně
umístěny za účelem dalšího nakládání se směsným komunálním odpadem oprávněnou
osobou. Stanoviště sběrných nádob jsou individuální nebo společná pro více uživatelů.

Čl. 7
Nakládání se stavebním odpadem
1)

Stavebním odpadem se rozumí stavební a demoliční odpad. Stavební odpad není
odpadem komunálním.

2)

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

3)

Pro odložení stavebního odpadu je možné objednat městský kontejner, který bude
přistaven a odvezen za úplatu. Objednávky přijímá městský úřad.

Čl. 8
Nakládání se zbytky rostlinného původu
1)

Zbytky rostlinného původu se rozumí rostlinný materiál z domácností a zahrad, určený
ke kompostování.

2) Tento rostlinný materiál z domácností a zahrad, určený ke kompostování a uložený
v komunitní kompostárně se nestává odpadem. Komunitním kompostováním
předcházíme vzniku bioodpadů.
3) Pro odložení zbytků rostlinného původu je možné objednat městský kontejner nebo
je možné tento materiál předat ve sběrném dvoře, který je umístěn Dlouhá Louka 495
anebo, po domluvě se zaměstnanci sběrného dvora, uložit přímo v místě komunitní
kompostárny.

Čl. 9
Závěrečná ustanovení
1)

Nabytím účinnosti této vyhlášky se zrušuje Obecně závazná vyhláška města č. 1/2020, o
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů, včetně systému nakládání se stavebním odpadem na území
města Vlachovo Březí.

2)

Tato vyhláška nabývá účinnosti 15 dnem následujícím po dni vyhlášení.

…………………
Ing. Jiří Růžička
místostarosta
Vyvěšeno dne:
Sejmuto dne:

…………………….
Lubomír Dragoun
starosta
29. 6. 2021
16. 7. 2021
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MĚSTO VLACHOVO BŘEZÍ
PŘÍLOHA č. 1
k Obecně závazné vyhlášce města č. 1/2020
O SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU, PŘEPRAVY, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ
A ODSTRAŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ A SYSTÉMU NAKLÁDÁNÍ SE
STAVEBNÍM ODPADEM NA ÚZEMÍ MĚSTA VLACHOVO BŘEZÍ
1)

Zvláštní sběrné nádoby jsou umístěny na těchto stanovištích:
a)
b)

c)
d)
e)
f)
g)
h)
2)

Sběrné kontejnery na papír jsou umístěny na chodníku pod Vrškem, na Sídlišti za
poštou, na Sídlišti Hájky, na Sídlišti Kavčinec a na Panské zahradě,
Sběrné nádoby na plast jsou umístěny na chodníku pod Vrškem, na Sídlišti za
poštou, na Sídlišti Kavčinec, u stadionu FC, v Bezručově ulici, na Sídlišti Hájky, v
ulici Pražská u garáží, na Panské zahradě. Dále v částech města Chocholatá Lhota,
Uhřice, Dolní Kožlí, Horní Kožlí a Dachov,
Sběrné nádoby na sklo jsou umístěny na chodníku pod Vrškem, na Sídlišti za
poštou, na Sídlišti Hájky, v ulici Pražská u garáží. Dále v části města Dolní Kožlí,
Sběrná nádoba na jedlé oleje a tuky je umístěna ve sběrném dvoře, Dlouhá
Louka čp. 495, Vlachovo Březí (dále jen „sběrný dvůr“),
Velkoobjemový kontejner na kovy je umístěn ve sběrném dvoře,
Velkoobjemový kontejner na papír je umístěn ve sběrném dvoře,
Velkoobjemový kontejner na plasty je umístěn ve sběrném dvoře,
Materiál rostlinného původu se odevzdává na komunitní kompostárnu
prostřednictvím sběrného dvora.

Sběrný dvůr je umístěn na adrese:
Dlouhá Louka 495, 384 22 Vlachovo Březí.

3)

Provozní doba sběrného dvora:
Pondělí až pátek do 6:30 do 15:00 hodin.
Pro veřejnost otevřeno: Út
Čt
So

4)

14:00 - 16:00 hodin
14:00 - 16:00 hodin
14:00 - 16:00 hodin.

Četnost svozu je řízena operativně dle potřeby a dle vytíženosti kapacit sběrných nádob.
stanovišť.
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