M STO VIZOVICE
Masarykovo nám. 1007
763 12 VIZOVICE
OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA M STA VIZOVICE . 5/2001,
O STANOVENÍ SYSTÉMU SHROMAŽ OVÁNÍ, SB RU, P EPRAVY, T ÍD NÍ,
VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRA OVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPAD
VZNIKAJÍCÍCH NA ÚZEMÍ M STA VIZOVICE,
V ETN SYSTÉMU NAKLÁDANÍ SE STAVEBNÍM ODPADEM
Zastupitelstvo m sta Vizovice rozhodlo dne 3. prosince usnesením . VIII/151/01 vydat na základ
ustanovení § 10 zákona . 128/2000 Sb., o obcích (obecní z ízení), a ustanovení § 17, odst. 2
zákona . 185/2001 Sb., o odpadech a o zm n n kterých dalších zákon , a podle § 84, odst.2,
písm. i) zákona . 128/2000 Sb., o obcích (obecní z ízení), tuto obecn závaznou vyhlášku m sta
Vizovice:
ÁST PRVNÍ
OBECNÁ USTANOVENÍ
l. 1
P edm t a p sobnost vyhlášky
(1) Tato vyhláška stanoví systém shromaž ování, sb ru, p epravy, t íd ní, využívání a
odstra ování komunálních odpad vznikajících na území m sta Vizovice (dále jen „systém“) a
systém nakládání se stavebním odpadem na území m sta Vizovice.
(2) Tato vyhláška se vztahuje na všechny fyzické osoby na území m sta, p i jejichž innosti
vznikají odpady1), pokud se na n nevztahují povinnosti p vodce odpadu2).
l. 2
Základní pojmy
Pro ú ely této obecn závazné vyhlášky:
1. Komunální odpad je veškerý odpad vznikající na území m sta p i innosti fyzických osob,
s výjimkou odpad vznikajících u právnických osob nebo fyzických osob oprávn ných
k podnikání3).
Jedná se zejména o:
a) vyt íd né využitelné složky komunálního odpadu (nap . papír a lepenka, sklo, plasty
aj.),
b) nebezpe né složky vyt íd né z komunálního odpadu s obsahem škodlivin (nap .
rozpoušt dla, kyseliny, pesticidy, zá ivky a ostatní odpady obsahující rtu , barvy,
ledni ky, mrazící za ízení atd.),
c) sm sný odpad – složka komunálního odpadu, která z stává po vyt íd ní papíru a
lepenky, skla, plast , objemného, nebezpe ného odpadu a p ípadn dalších složek,
d) objemný odpad – odpad, který s ohledem na své rozm ry i hmotnost nelze odkládat do
b žných sb rných nádob (nap . zbytky d ev ných obal ,nábytek, pra ky aj.),
e) odpad ze zahrad a park v etn h bitovního odpadu,
f) kal ze septik , odpad z ist ní kanalizací.
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2. Nakládání s odpady je jejich shromaž ování, soust e ování, sb r, výkup, t íd ní, p eprava a
doprava, skladování, úprava, využívání a odstra ování4)
3. Svozová spole nost je oprávn ná osoba, která na základ platné smlouvy s m stem zajiš uje
shromaž ování, soust e ování, sb r, výkup, t íd ní, p epravu a dopravu, skladování, úpravu,
využívání a odstra ování komunálního odpadu vznikajícího na území m sta Vizovice.
4. Sb rné nádoby jsou nádoby nebo kontejnery ur ené ke shromaž ování komunálního odpadu
do doby jeho svozu. Jedná se o typizovanou nádobu (tzv. popelnici nebo kontejner), která
spl uje technické parametry podle zvláštních p edpis a s vnit ním objemem od 110 litr do
7000 litr . Sb rnou nádobou je rovn ž velkoobjemový kontejner s vnit ním objemem 5, 7 a 20
m3, ozna ený pro odkládání zejména objemného odpadu. Pro t íd ný odpad lze použít plastové
pytle.
5. Stanovišt sb rných nádob je místo, kde jsou sb rné nádoby trvale nebo p echodn umíst ny
za ú elem shromaž ování komunálního odpadu. Stanovišt sb rných nádob, ze kterého je
provád n svoz nebo odvoz komunálního odpadu, ur uje m sto po dohod se svozovou
spole ností a vlastníkem i správcem nemovitosti.
6. Sb rný dv r je místo ur ené m stem, které spl uje všechny technické a legislativní požadavky
pro krátkodobé skladování (shromaž ování) jednotlivých složek komunálního odpadu.
7. Separovaný sb r je samostatný sb r vybraných složek komunálního odpadu do speciálních
sb rných nádob nebo do plastových pytl .
8. Stavební odpad je odpad vznikající p i výstavb a demolicích staveb. Jedná se všechny druhy
odpadu vznikající p i stavební innosti a jsou v Katalogu odpad takto ozna eny (nap . beton,
cihly, tašky, keramika, materiály na bázi sádry, d evo, sklo, plasty, vyt žená zemina aj.)
9. Dostate ný objem sb rné nádoby na sm sný odpad je takový vnit ní objem sb rné nádoby
nebo sou et vnit ních objem sb rných nádob, který p i dané frekvenci svozu odpadu a p i
daném po tu osob užívajících nemovitost umož uje uložit veškerý sm sný odpad, vznikající p i
provozu domácností v nemovitosti, do sb rné nádoby.
10. Mobilní sb r odpad je svoz ur ených složek komunálního odpadu, zajišt ný v pravidelných
intervalech na ur ených místech osádkou speciálního vozidla svozové spole nosti.
11. Správce nemovitosti je fyzická nebo právnická osoba, která na základ smlouvy s vlastníkem
nemovitosti vykonává povinnosti spojené se správou nemovitosti.
ÁST DRUHÁ
KOMUNÁLNÍ ODPAD
l. 3
T íd ní odpadu
Komunální odpad se t ídí na následující složky:
a) papír a lepenka,
b) sklo,
c) plasty,
d) objemný odpad,
e) nebezpe né složky komunálního odpadu,
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f) sm sný odpad,
g) kovy,
h) další složky ur ené m stem.
l. 4
Místa ur ená pro odkládání komunálního odpadu
(1) Místa ur ená pro odkládání komunálního odpadu jsou:
a) sb rné nádoby pro jednotlivé složky odpadu,
b) sb rné dvory,
c) místa ur ená pro mobilní sb r odpad ,
d) sb rny a výkupny odpad ,
e) specializované obchody,
f) školy, ú ady a jiná místa, pokud je v nich organizován sb r ur itých složek odpadu nebo
jejich zp tný odb r.
(2) Místa ur ená pro odkládání nebezpe ných složek komunálního odpadu jsou:
a) sb rné dvory, sb rny a výkupny odpad ,
b) zastávky pravidelného svozu, na nichž je zajišt n svoz nebezpe ných složek
komunálního odpadu
c) lékárny, v nichž je zajišt n sb r lék a rtu ových teplom r , specializované obchody,
ú ady, školy a jiná místa, pokud je v nich organizován sb r ur itých druh odpad nebo
zp tný odb r nebezpe ných odpad .
(3) Vlastník nebo správce nemovitosti si zajistí sám nebo prost ednictvím svozové spole nosti
pot ebný po et sb rných nádob na sm sný odpad. etnost svozu sb rné nádoby ur uje m sto
prost ednictvím svozové spole nosti ve spolupráci s poplatníkem v souladu s l. 2, bodem 9
této vyhlášky.
(4)

innost sb rného dvora se ídí provozním ádem, schváleným m stem. Fyzická osoba s trvalým
pobytem na území m sta m že odevzdat ve sb rném dvo e bezplatn maximáln 100 l odpadu
za m síc s výjimkou jiných limit objemu odpad , uvedených v provozním ádu tohoto
za ízení.

(5) V p ípad , že technický stav komunikace neumož uje svozové technice p íjezd k nemovitosti,
od které je odpad svážen, m sto po dohod se svozovou spole ností a vlastníkem i správcem
nemovitosti ur í stanovišt sb rné nádoby na nejbližším p ístupném míst . V p ípad , že shody
není možno dosáhnout, rozhoduje o místu sb rné nádoby m sto.
l. 5
Stanovišt sb rných nádob
(1) Sb rné nádoby se umís ují na stanovištích pro n vyhrazených tak, aby nep sobily hygienické
nebo estetické závady, p ekážku na chodnících, parkovištích a komunikacích, byly dob e
p ístupné pro napl ování a vyprazd ování bez asových ztrát a zvláštních t žkostí.
(2) P i ur ení stanovišt je t eba dbát aby stálá stanovišt :
a) byla zpevn ná,
b) nebyla umíst na na náv trné stran v blízkosti oken bytové zástavby, d tských h iš ,
frekventovaných míst,
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c) pokud jsou umíst na uvnit dom , byla v trána, byl k nim bezpe ný a dostate n široký
p ístup.
(3) Pro umíst ní p echodného stanovišt sb rných nádob m že být bezplatn použito ve ejného
prostranství, avšak jen na dobu nezbytnou pro vyprazd ování a tak, aby tím nebyla vytvo ena
dopravní p ekážka.
l. 6
Povinnosti fyzických osob
(1) Fyzické osoby jsou povinny:
a) komunální odpad t ídit dle m stem stanoveného systému na složky uvedené v l. 3,
b) vyt íd ný papír, sklo a plasty odkládat do ozna ených sb rných nádob nebo do
plastových pytl ,
c) odd len shromaž ovat, t ídit nebezpe né složky komunálního odpadu a p edávat je
v ur enou dobu do sb rných dvor a na m stem ur ená místa. P itom jsou povinny
po ínat si tak, aby nedošlo k ohrožení života a zdraví lidí, zví at i rostlin nebo aby
nedošlo k ohrožení nebo poškození životního prost edí,
d) objemný odpad ukládat do ozna ených kontejner ,
e) sm sný odpad ukládat do ur ených sb rných nádob,
f) ukládat do sb rných nádob pouze složky odpadu, odpovídající ozna ení sb rné nádoby.
Užívání vyhrazených sb rných nádob pro jiné složky odpadu a k jiným ú el m je
zakázáno,
g) odpad ze septik a žump zneškod ovat v za ízeních k tomu zp sobilých, p edevším
v istírnách odpadních vod,
h) zajistit stálé, p ípadn p echodné stanovišt pro sb rné nádoby,
i) napl ovat sb rné nádoby tak, aby bylo možno je ádn uzav ít a aby p i manipulaci
s nimi z nich odpad nevypadával,
j) udržovat istotu v okolí sb rných nádob,
k) sb rné nádoby umis ovat na p echodném stanovišti jen na den svozu odpad a to tak,
aby k nim m la p ístup svozová spole nost provád jící svoz odpad . Umíst ním
sb rných nádob nesmí být zp sobena dopravní p ekážka.
(2) Obecn se zakazuje:
a) odkládat odpady mimo místa ur ená pro odkládání odpad a tak vytvá et nebo
rozši ovat nepovolené skládky odpad na území m sta,
b) ukládat do sb rných nádob na sm sný odpad tekuté látky, stavební odpad, zeminu,
odpad ze zelen , nebezpe né složky komunálního odpadu, uhynulá zví ata apod.,
c) využívat sb rných nádob k jiným ú el m nebo pro ukládání jiných odpad , než pro
které jsou ur eny,
d) ukládat do velkoobjemových kontejner sm sný odpad v etn popela a odpady
z podnikatelské innosti,
e) zapalovat odpad ve sb rných nádobách, sb rné nádoby ni it, poškozovat nebo
p emis ovat ze stanovišt sb rných nádob,
f) zhut ovat odpad ve sb rných nádobách,
g) pálit odpady na otev eném ohni a v topeništích, která nejsou p ímo ur ena ke spalování
odpad ,
h) zcizovat odpad ze sb rných nádob i míst ur ených k jejich odkládání.
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l. 7
Povinnosti vlastník a správc nemovitostí
Fyzická nebo právnická osoba, která vlastní nemovitost, je jejím správcem nebo má k ní právo
hospoda ení i právo užívání:
a) dohodne se svozovou spole ností dostate ný po et funk ních sb rných nádob a pot ebnou
etnost odvozu odpad ,
b) zajistí fyzickým osobám užívajícím nemovitost nep etržitý p ístup ke sb rným nádobám,
c) udržuje istotu a po ádek na stálém stanovišti sb rných nádob,
d) sb rné nádoby umístí (stálá stanovišt ) nebo p iblíží (p echodná stanovišt ) podle místních
podmínek v dostupné vzdálenosti do dojezdu svozového vozidla,
e) zajistí bezpe ný p ístup a sch dnost p ístupových cest ke stanovišti sb rných nádob po celý
rok v etn úklidu sn hu na p ístupových cestách,
f) zajistí stálé p ípadn p echodné stanovišt pro sb rné nádoby.
l. 8
Povinnosti po adatel kulturních, obchodních, sportovních,
spole enských a jiných obdobných akcí
Po adatelé kulturních, obchodních, sportovních, spole enských a jiných obdobných akcí jsou
povinni v místech jejich konání umis ovat dostate ný po et sb rných nádob na odpad a zabezpe it
odvoz a odstran ní v nich shromážd ného odpadu, jakož i úklid okolí stanovišt sb rných nádob.
l. 9
Svozová spole nost
(1) Svozová spole nost je povinna zajistit:
a) odvoz a odstran ní odpad v souladu se smlouvou uzav enou s m stem, se smlouvami
s vlastníky nebo správci nemovitostí a harmonogramem svozu, s minimální frekvencí
svozu jednou za 14 dní,
b) vyprazd ování sb rných nádob tak, aby nedocházelo k hygienickým závadám, škodám
na majetku a úraz m,
c) p ed vyprázdn ním sb rných nádob jejich p emíst ní ze stálého nebo p echodného
stanovišt na okraj chodníku nebo na krajnici vozovky, a to na dobu nezbytn nutnou
k vyprázdn ní sb rné nádoby,
d) po vyprázdn ní jejich neprodlené vrácení na stálé nebo do asné stanovišt ,
e) náhradní odvoz v p ípad poruchy nebo jiné skute nosti, která zp sobila nespln né
služby, a to nejpozd ji do 24 hodin,
f) vyprazd ování nádob na t íd ný odpad a velkoobjemových kontejner podle
schváleného harmonogramu svozu, a to tak asto, aby nedocházelo k hygienickým a
estetickým závadám a ke zne iš ování okolí na stanovištích t chto nádob,
g) zabezpe ení ložné plochy p epravních prost edk komunálního odpadu plachtou, pop .
ochrannou sítí, bránící úniku tohoto odpadu a prašnosti b hem p epravy.
(2) Dojde-li ke zne išt ní okolí stanovišt sb rných nádob, je svozová spole nost povinna zajistit
neprodlen odstran ní ne istoty.
(3) Svozová spole nost je povinna p istavit a odvézt velkoobjemové kontejnery, které byly
písemn objednány, a to za úplatu, pokud jejich obsah neodporuje ustanovením této vyhlášky.
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(4) Svozová spole nost provádí svoz vyt íd ných složek odpadu podle harmonogramu,
dohodnutého s m stem.
ÁST T ETÍ
STAVEBNÍ ODPAD
l. 10
Nakládání se stavebním odpadem
(1) Stavební odpad vzniklý p i innosti fyzických osob, právnických osob a fyzických osob
oprávn ných k podnikání musí být ukládán do rozm rov vhodných kontejner oprávn né
osoby, p ípadn subjektu provád jícího stavební innost, pokud není tento odpad p ímo
nakládán a vyvážen z místa vzniku k využití nebo odstran ní.
(2) Vyvážení napln ných kontejner je nutno realizovat bezodkladn tak, aby nedocházelo
k nep íznivému estetickému ani hygienickému dopadu na prost edí ve m st .
(3) P vodce stavebního odpadu a fyzická osoba, která produkuje stavební odpad, jsou povinni
tento odpad t ídit a nabídnout k využití provozovateli za ízení na úpravu stavebního odpadu.
Net íd ný sm sný stavební odpad je nutno odstranit v souladu s platnými právními p edpisy.
(4) Fyzické osoby s trvalým pobytem na území m sta mohou bezplatn p edat stavební odpad ve
sb rných dvorech v souladu s limity uvedenými v provozním ádu sb rného dvora. P i vzniku
v tšího množství stavebního odpadu je možno si prost ednictvím svozové spole nosti i jiné
oprávn né osoby objednat p istavení kontejneru p ímo na staveništ za úplatu.
(5) P epravní prost edky p i p eprav stavebního odpadu musí být zcela uzav eny nebo musí mít
ložnou plochu zakrytou plachtou, bránící úniku tohoto odpadu a prašnosti b hem p epravy.
(6) Pokud dojde b hem p epravy k úniku stavebního odpadu, je p epravce povinen neprodlen
zne išt ní odstranit.
ÁST TVRTÁ
l. 11
Poplatek za provoz systému shromaž ování, sb ru, p epravy, t íd ní, využívání a odstra ování
komunálních odpad
Poplatek za provoz systému je upraven zvláštní obecn závaznou vyhláškou5).
l. 12
Kontrola a sankce
(1) Kontrolu dodržování povinností stanovených touto obecn závaznou vyhláškou provádí
strážníci M stské policie Vizovice a pov ení zam stnanci m sta Vizovice, za azení do
M stského ú adu Vizovice.
(2) Porušování ustanovení této obecn
právních p edpis 6).

závazné vyhlášky bude postihováno podle zvláštních
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l. 13
Zrušovací ustanovení
Touto obecn závaznou vyhláškou se zrušuje:
Obecn závazná vyhláška m sta Vizovice . 9/1992, o nakládání s domovním odpadem
l. 14
Ú innost
Tato obecn závazná vyhláška nabývá ú innosti dnem 1. ledna 2002.

Ing. Vít Sušila
starosta m sta

Mgr. Ludmila Pšen íková
místostarostka m sta

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Poznámky:
------------1) § 3, odst. 1 zákona . 185/2001 Sb., o odpadech a o zm n n kterých dalších zákon
2) § 4 písm. p) zákona . 185/2001 Sb., o odpadech a o zm n n kterých dalších zákon
3) § 4 písm. b) zákona . 185/2001 Sb., o odpadech a o zm n n kterých dalších zákon
4) § 4 písm. d) zákona . 185/2001 Sb., o odpadech a o zm n n kterých dalších zákon
5) obecn závazná vyhláška M sta Vizovice . 6/2001 o místním poplatku za provoz systému
shromaž ování, sb ru, p epravy, t íd ní, využívání a odstra ování komunálních odpad
6) Zákon . 128/2000 Sb., o obcích (obecní z ízení).
Zákon .200/1990 Sb., o p estupcích, v platném zn ní.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Den vyv šení na Ú ední desku: 6.12.2001
Den sejmutí z Ú ední desky:

27.12.2001
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