Obecně závazná vyhláška města Chropyně
č. 3/2017

o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem
Zastupitelstvo města Chropyně se na svém zasedání dne 16.10.2017 usnesením č. ZM 4/21/17
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 ustanovením § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení), ve znění pozdějších předpisů 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 a systém nakládání se stavebním odpadem (1),
vznikajícím na území města Chropyně včetně části Plešovec.
Čl. 2
Základní pojmy
Pro účely této obecně závazné vyhlášky se rozumí
1) Komunální odpad(2) - veškerý odpad vznikající na území obce při činnosti fyzických osob a který
je uveden jako komunální odpad v Katalogu odpadů, s výjimkou odpadů vznikajících u
právnických osob nebo fyzických osob oprávněných k podnikání.
2) Objemný odpad – takový odpad, který nelze vzhledem k jeho rozměru, případně hmotnosti
ukládat do běžně používaných sběrných nádob, např. vyřazené kusy nábytku, koberce, matrace
aj. Za objemný odpad se nepovažují lednice, televizory, počítače atd.
3) Tříděný odpad – samostatný sběr využitelných složek komunálního odpadu do sběrných nádob
k tomu účelu barevně rozlišených a označených příslušným druhem odpadu, např. papír, sklo,
plasty, plechovky.
4) Nebezpečný odpad – odpad vykazující jednu nebo více nebezpečných vlastností uvedených v
příloze přímo použitelného předpisu Evropské unie o nebezpečných vlastnostech odpadů Katalog
odpadů). Např. zbytky barev a rozpouštědel, baterie, zářivky, pesticidy, oleje, akumulátory atd.
5) Biologicky rozložitelný odpad – jakýkoli odpad, který podléhá aerobnímu nebo anaerobnímu
rozkladu (odpad rostlinného původu např. listí, větve, pařezy atd.)
6) Stavební odpad – jedná se o všechny druhy odpadu, které vznikají při stavební činnosti, které
jsou označeny v katalogu odpadů(2) takto označeny (beton, cihly, tašky, vytěžená zemina a jiné
odpady vznikající při stavební činnosti)
7) Pověřená osoba – osoba oprávněná(3) k nakládání s odpadem, která je městem Chropyně
pověřená k provozování systému.
8) Svoz komunálního odpadu – vyprázdnění sběrných nádob do sběrných vozidel a odvoz
shromážděného komunálního odpadu nebo odvoz sběrných nádoba jejich vyprázdnění k využití
nebo odstranění pověřenou osobou.
9) Sběrný dvůr – technické zařízení uvedené v příloze 2 vyhlášky, určené ke sběru, výkupu, třídění
a shromažďování vybraných druhů odpadů k dalšímu využití nebo odstranění. Sběrný dvůr se
nachází v k.ú. Chropyně na ul. Nádražní.
10) Sběrná nádoba – typizovaná nádoba/pytel určená k odložení komunálního odpadu (tzv.
popelnice, kontejner, nebo velkoobjemový kontejner) nebo zvláštní sběrná nádoba popř. pytel pro
odděleně vytříděné složky komunálního odpadu. Ve sběrné nádobě/pytli je komunální odpad
přechodně shromažďován do doby svozu. Sběrné nádoby či pytle neoznačené definovaným
čárovým/QR kódem nebudou od 1. 1. 2018 v den svozu obslouženy. Definovaný čárový/QR kód
je kód, který dodalo město.
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11) Zvláštní sběrná nádoba – nádoba/pytel určená k odložení odděleně vytříděné složky
komunálního odpadu.
12) Stanoviště – místo, kde jsou sběrné nádoby trvale nebo přechodně umístěny.
13) Přechodné stanoviště – místo určené pro sběr odpadu, který probíhá mimořádně v částech
města vč. části Plešovec. Datum, čas a přechodná stanoviště jsou předem oznamovány
prostřednictvím místního rozhlasu, na úřední desce a internetových stránkách.
14) Svozová společnost – oprávněná osoba, se kterou uzavřelo město smlouvu na zajištění systému
svozu a likvidace odpadů nebo její subdodavatel.
15) Motivační a evidenční systém pro odpadové hospodářství (dále jen “MESOH“) – systém
nakládání s odpady založený na adresném odkládání odpadů.
16) Adresné odkládání odpadů – odkládání odpadů do čipem popř. čárovým/QR kódem označených
nádob nebo pytlů přiřazených ke konkrétnímu stanovišti.
17) Odpadový účet je vytvořen správcem (administrátorem) každému stanovišti. Účet definuje
stanoviště a jeho odpadové toky.
18) Identifikační číslo nádoby (dále jen “ID nádoby“ či „Barcode“) – číselný kód uvedený na
čárovém/QR kódu, popř. čipu připevněném na sběrné nádobě nebo pytli.
Čl. 3
Třídění komunálního odpadu
1) Komunální odpad se třídí podle následujícího systému
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)

papír (včetně nápojových kartonů)
plasty (včetně pet lahví a plastových obalů)
sklo bílé
sklo barevné
kovový odpad (drobný, kovové obaly, např. plechovky)
oděvy a textil
kovový odpad
biologicky rozložitelný odpad
nebezpečný odpad
objemný odpad
směsný odpad

2) směsný odpad je zbylý komunální odpad po stanoveném vytřídění složek dle odst.1) písm. a), b),
c), d), e), f), g), h), i), j).
Čl. 4
Shromažďování tříděného odpadu
1) Tříděný odpad dle čl. 3 písm. a) – e) je shromažďován do zvláštních sběrných nádob. Odpad dle
čl. 3 odst. g) se shromažďuje na sběrném dvoře na ul. Nádražní. Odpad dle čl. 4 písm. f) je
shromažďován do zvláštních sběrných nádob a na sběrném dvoře. Přechodná stanoviště jsou
předem oznamována prostřednictvím místního rozhlasu, na úřední desce a internetových
stránkách. Tříděný odpad lze taktéž odložit na sběrném dvoře v k.ú. Chropyně na ul. Nádražní.
2) Tříděný odpad dle čl. 3 písm. a), b), e) lze na základě motivačního a evidenčního systému pro
odpadové hospodářství (“MESOH“) shromažďován do pytlů označených identifikačním číslem
nádoby a odkládán vedle sběrných nádob a stanovišť určených k odkládání směsného
komunálního odpadu dle čl. 8.
3) Zvláštní sběrné nádoby jsou umístěny na stanovištích uvedených v příloze č. 1 této vyhlášky.
4) Při sběrových akcích školy je místem shromažďování tříděného odpadu i místo určené a
vyhlášené ředitelem školy.
5) Zvláštní sběrné nádoby jsou barevně rozlišeny a označeny:
a)
b)

papír – barva modrá
plasty – barva žlutá
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c)
d)
e)
f)

sklo bílé – barva bílá
sklo barevné – barva zelená
kovy – barva šedá
oděvy a textil – kontejner vysoký, barva bílá
Čl. 5
Sběr a svoz objemného odpadu

Objemný odpad lze odložit na sběrném dvoře v k.ú. Chropyně na ul. Nádražní.
Čl. 6
Sběr a svoz biologicky rozložitelného odpadu
Biologicky rozložitelný komunální odpad (BRKO) lze odložit na sběrném dvoře v k.ú. Chropyně na ul.
Nádražní, na kompostárně Chropyně nebo do hnědých velkoobjemových kontejnerů určených na
BRKO, tyto jsou rozmístěny na stanovištích uvedených v příloze č. 1 vyhlášky.
Čl. 7
Sběr a svoz nebezpečných složek komunálního odpadu
Nebezpečné složky komunálního odpadu lze odložit na sběrném dvoře v k.ú. Chropyně na ul.
Nádražní.
Čl. 8
Shromažďování směsného komunálního odpadu
1) Směsný komunální odpad se shromažďuje do sběrných nádob. Pro účely této vyhlášky sběrnými
nádobami jsou:
a) typizované sběrné nádoby – popelnice 110 l a 120 l; kontejnery 1100 l, určené ke
shromažďování směsného komunálního odpadu,
b) odpadkové koše, které jsou umístěny na veřejných prostranstvích v obci, 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
individuální nebo společná pro více uživatelů. Harmonogram svozu je stanoven v příloze č. 3
vyhlášky.
3) Od 1. 1. 2018 budou v den svozu sváženy a obslouženy pouze nádoby označené čárovým/QR
kódem, které dodalo město.
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 zákonem stanoveným způsobem.
3) Stavební odpad je možné nabídnout k využití provozovateli zařízení na využití stavebního odpadu,
nebo použít jako vhodný materiál k rekultivaci skládky. Odložit jej lze do vlastních
velkoobjemových kontejnerů nebo velkoobjemových kontejnerů oprávněné osoby, která na
základě objednávky zajistí přistavení a odvoz stavební suti na náklady objednatele, popř.
stavebníka.
4) Menší množství stavebního odpadu do 1 m3 za rok lze předat na sběrném dvoře v k.ú. Chropyně
na ul. Nádražní dle platného provozního řádu sběrného dvora.
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Čl. 10
Motivační a evidenční systém pro odpadové hospodářství („MESOH“)
1) Jedná se o systém nakládání s odpady založený na adresném odkládání odpadů a dobrovolnosti
zapojení. Je to systém vedoucí ke zvýšení vytříděných složek komunálního odpadu s možností slevy
na místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálních odpadů.
a) Osoby do tohoto systému zapojené budou kromě popelnice na směsný komunální odpad
vybaveny i pytli na plasty, papír a dle zájmu také na kov, do kterých budou ukládat tříděný
odpad. Domácnosti, které se do systému zapojí, mohou tříděním získat úlevu na poplatku
za odpad formou dosaženého bonusu. U skla a kovů zůstává dosavadní systém. Každý
účastník systému má právo nahlížet na uživatelský odpadový účet svého stanoviště
prostřednictvím webových stránek www.mojeodpadky.cz. Podrobnosti k systému MESOH
jsou uvedeny v příloze vyhlášky č. 4/2017, o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
b) Osoby do tohoto systému nezapojené - ti, kteří se nebudou chtít do tohoto systému
zapojit, dál budou mít možnost odkládání vytříděného odpadu do zvláštních sběrných
nádob rozmístěných po městě a platit plnou částku poplatku bez možnosti slevy za třídění
odpadu.

Čl. 11
Závěrečná ustanovení
1) Nabytím účinnosti této vyhlášky se zrušuje Obecně závazná vyhláška města Chropyně č. 1/2009
schválená dne 23. 9. 2009, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, třídění, využívání a
odstraňování komunálních odpadů a systém nakládání se stavebním odpadem.
2) Tato vyhláška nabývá účinnosti dne 17.10.2017

…………………………….

…………………………………

Božena Hrabalová v. r.
místostarostka

Ing. Věra Sigmundová v. r.
starostka

Přílohy
-

Příloha č. 1 – Stanoviště kontejnerů na tříděný odpad

-

Příloha č. 2 – Sběrný dvůr města Chropyně

-

Příloha č. 3 – Harmonogram svozu směsného komunálního odpadu
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(1)

vyhláška č. 93/2016 Sb., o Katalogu odpadů, ve znění pozdějších předpisů

(2)

§ 4 písm. b) zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších
předpisů

(3)

Například zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů,
zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 138/1973 Sb., ve znění
pozdějších předpisů, zákon č. 309/1991 Sb. ve znění pozdějších předpisů

Vyvěšeno: 17. 10. 2017
Sejmuto:
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Obecně závazná vyhláška města Chropyně č. 3/2017, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem

Příloha č. 1 k OZV č. 3/2017
STANOVIŠTĚ KONTEJNERŮ NA TŘÍDĚNÝ ODPAD
poř. Katastr.
Umístění (lokalita,ulice)
č.
území
1.
Chropyně náměstí – u spořitelny

Komodita
papír, plast, sklo bílé, sklo barevné, kovy, textil

2.

Chropyně ul. Masarykova (směr Kojetín)

3.

Chropyně E. Filly (za MěÚ)

papír, plast, sklo bílé, sklo barevné, kovy,
BRKO
papír, plast, sklo bílé, sklo barevné, BRKO

4.

Chropyně náměstí u lázní

papír, plast, sklo barevné, kovy, BRKO

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Chropyně
Chropyně
Chropyně
Chropyně
Chropyně
Chropyně
Chropyně
Chropyně
Chropyně
Chropyně

papír, plast, sklo bílé, sklo barevné
papír, plast, sklo bílé, sklo barevné, kovy
papír, plast, sklo bílé, sklo barevné, kovy
papír, plast
papír, plast, sklo bílé, sklo barevné, kovy
papír, plast, sklo barevné
papír, plast, sklo bílé, sklo barevné, kovy
papír, plast, sklo bílé, sklo barevné, kovy
papír, plast, sklo bílé, sklo barevné, kovy, textil
papír

15.

Díly 620 ( u býv. ubytovny
Díly (sídliště)
Tyršova (u Globálu)
Tyršova (u MŠ)
Moravská (u lékárny)
U tělocvičny (TJ)
ul. Tyršova (u domu č.p. 833)
Fučíkova (za Albertem)
Moravská (před Albertem)
Moravská (parkoviště před
Albertem)
Chropyně Nádražní (sídliště)

16.

Chropyně Pazderna

papír, plast, sklo bílé, sklo barevné, BRKO

17.
18.
19.

Chropyně Oujezdy
Chropyně K.H. Máchy
Chropyně Ječmínkova

papír, plast, sklo bílé, sklo barevné,BRKO
papír, plast, sklo bílé, sklo barevné
papír, plast, sklo bílé, sklo barevné

20.

Chropyně Františkov

papír, plast, sklo bílé, sklo barevné, BRKO

21.

Chropyně Hrad

22.
23

Chropyně Hrad (ulička)
Chropyně sběrný dvůr

24.

Plešovec u parku

papír, plast, sklo bílé, sklo barevné, kovy,
BRKO
papír, plast, sklo bílé, sklo barevné
papír, plast, sklo bílé, sklo barevné, kovy,
textil, BRKO
papír, plast, sklo bílé, sklo barevné, kovy

25.
26.
27.

Plešovec u klubovny
Plešovec u hřbitova
Chropyně Nádražní (uprostřed)

papír, plast, sklo barevné
BRKO
BRKO

28.
29.
30.

BRKO
BRKO
BRKO

33.

Chropyně Podlesí
Chropyně zahrádkářská kolonie u Mlýna
Chropyně zahrádkářská kolonie u
rybářské chaty
Chropyně zahrádkářská kolonie u
zámeckého rybníka
Chropyně zahrádkářská kolonie
Komenského ul.
Chropyně u hřbitova

34.

Chropyně před kompostárnou

BRKO

31.
32.

BRKO – biologicky rozložitelný komunální odpad

papír, plast, sklo bílé, sklo barevné, kovy, textil

BRKO
BRKO
BRKO

Obecně závazná vyhláška města Chropyně č. 3/2017, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem

Příloha č. 2 k OZV č. 3/2017
Sběrný dvůr města Chropyně
Adresa

:

Provozní doba SD

ul. Nádražní, 768 11 Chropyně
Období letního času: pondělí, středa
od 12:00 do 18:00 h
sobota
od 08:00 do 14:00 h
Období zimního času: pondělí, středa
od 11:00 do 17:00 h
sobota
od 09:00 do 15:00 h
:

Seznam odpadů, které je možno odkládat na sběrný dvůr:
Katalogové
číslo
odpadu

Kategorie Název odpadu

15 01 01

O

Papírové a lepenkové obaly

15 01 02

O

Plastové obaly

15 01 03

O

Dřevěné obaly

15 01 04

O

Kovové obaly

15 01 05

O

Kompozitní obaly

15 01 07

O

Skleněné obaly

16 01 03

O

Pneumatiky

17 01 01

O

Beton

17 01 02

O

Cihly

17 01 03

O

Tašky a keramické výrobky

17 01 07

O

Směsi, nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických
výrobků neuvedené pod kódem 17 01 06

17 02 01

O

Dřevo

17 02 02

O

Sklo

17 02 03

O

Plasty

17 05 04

O

Zemina a kamení

17 06 04

O

Izolační materiály

17 08 02

O

Stavební materiály na bázi sádry

17 09 04

O

Směsné stavební a demoliční odpady

20 01 01

O

Papír lepenka

20 01 02

O

Sklo

20 01 08

O

Biologicky rozložitelný odpad

20 01 10

O

Oděvy

20 01 11

O

Textilní materiály

20 01 25

O

Jedlý olej a tuk

Obecně závazná vyhláška města Chropyně č. 3/2017, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem

20 01 38

O

Dřevo neuvedené pod kódem 20 01 37

20 01 39

O

Plasty

20 01 40

O

Kovy

20 02 01

O

Biologicky rozložitelný odpad

20 02 03

O

Biologicky nerozložitelný odpad

20 03 01

O

Směsný komunální odpad

20 03 07

O

Objemný odpad

15 01 10

N

Obaly obsahující nebezpečné látky

16 01 07

N

Olejové filtry

16 05 07

N

Anorganické chemikálie

16 05 08

N

Organické chemikálie

16 06 01

N

Olověný akumulátor

16 06 02

N

Ni-Cd akumulátor

17 03 01

N

Asfalt s obsahem dehtu

17 04 11

O

Kabely

17 06 04

O

Izolační materiály

20 01 02

O

Autosklo

20 01 02

N

Sklo se škodlivinami

20 01 11

O

Textil

20 01 13

N

Rozpouštědla

20 01 14

N

Kyseliny

20 01 15

N

Zásady

20 01 17

N

Fotochemikálie

20 01 19

N

Pesticidy

20 01 21

N

Zářivky a jiný odpad obsahující rtuť

20 01 23

N

Vyřazená zařízení obsahující chlorofluorouhlovodíky

20 01 26

N

Olej a tuk neuvedený pod číslem 20 01 25

20 01 27

N

Barvy, tiskařské barvy, lepidla a pryskyřice obsahující nebezpečné
látky

20 01 29

N

Detergenty obsahující nebezpečné látky

20 01 31

N

Nepoužitá cytostatika

20 01 32

N

Jiná nepoužitá léčiva neuvedená pod číslem 20 01 31

20 01 33

N

Baterie a akumulátory, zařazené pod čísly 16 06 01, 16 06 03 a
netříděné baterie a akumulátory obsahující tyto baterie

20 01 34

O/N

Baterie a akumulátory neuvedené pod číslem 20 01 33

20 01 35

N

Vyřazené elektrické a elektronické zařízení

20 01 36

O

Vyřazené elektrické a elektronické zařízení neuvedené pod čísly

Obecně závazná vyhláška města Chropyně č. 3/2017, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem

20 01 21, 20 01 23 a 20 01 35
20 03 99

O/N

Komunální odpady jinak blíže neurčené

Skupiny zařízení, které jsou
zákona o odpadech)

v rámci zpětného odběru přijímány

(dle přílohy č. 7

Velké domácí spotřebiče
Malé domácí spotřebiče
Zařízení informačních technologií a telekomunikační zařízení
Spotřebitelská zařízení
Osvětlovací zařízení
Elektrické a elektronické nástroje (s výjimkou velkých stacionárních
průmyslových nástrojů)
7. Hračky, vybavení pro volný čas a sporty
8. Lékařské přístroje (s výjimkou všech implantovaných a infikovaných výrobků)
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Obecně závazná vyhláška města Chropyně č. 3/2017, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem

Příloha č. 3 k OZV č. 3/2017
HARMONOGRAM SVOZU SMĚSNÉHO KOMUNÁLNÍHO ODPADU
kontejnery 1100 l –

pátek 1x za týten

popelnice o obsahu 110 l

–

Chropyně – středa (1x za 14 dnů)
Plešovec – úterý (1x za 14 dnů)

