MĚSTO CHODOV
OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA
č. 1/2017,
kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálního odpadu a systém nakládání se stavebním odpadem
(o nakládání s komunálním odpadem)
Zastupitelstvo města Chodov se na svém zasedání dne 23. 03. 2017, usnesením
č. 2Z-22-2017, usneslo vydat na základě ustanovení § 10 písm. d) a § 84 odst. 2
písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších
předpisů a § 17 odst. 2 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých
dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákona o odpadech“), tuto
obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):
ČÁST PRVNÍ
OBECNÁ USTANOVENÍ
článek 1
Předmět a působnost vyhlášky
Vyhláška stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálního odpadu (dále jen „systém“) vznikajícího na území
města Chodova a systém nakládání se stavebním odpadem1) na území města
Chodova (dále jen „město“) a povinnosti fyzických osob při nakládání s komunálním
odpadem a při nakládání se stavebním odpadem.1)

článek 2
Základní pojmy
Pro účely této vyhlášky:
1) Komunální odpad je 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)
2) Svozová společnost je oprávněná osoba, která podniká v oblasti nakládání
s komunálním odpadem na území města.3)
3) Směsný odpad je složka komunálního odpadu, která zůstává po vytřídění papíru
a lepenky, skla, plastů, kovů, biologického, objemného a nebezpečného odpadu
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z odpadu. Směsným odpadem je i odpad odložený do odpadkových košů,
umístěných na veřejných prostranstvích.
4) Objemný odpad je složka komunálního odpadu, která pro velké rozměry nemůže
být odkládána do sběrných nádob na směsný odpad.
5) Nebezpečný odpad je odpad vykazující jednu nebo více nebezpečných vlastností
uvedených v příloze přímo použitelného předpisu Evropské unie o nebezpečných
vlastnostech odpadů.4)
6) Biologický odpad rostlinného původu je biologicky rozložitelný komunální odpad,
který neobsahuje, ani nepřišel do kontaktu s biologickým odpadem živočišného
původu, nebo s vedlejšími produkty živočišného původu.5)
7) Sběrná nádoba je typizovaná nádoba určená k odložení složek odpadu (tzv.
popelnice nebo kontejner) s vnitřním objemem od 0,1 do 1,1 m3. Ve sběrné nádobě
jsou složky odpadu přechodně shromážděny do doby svozu. Sběrnou nádobou je
rovněž velkoobjemový kontejner a odpadkový koš umístěný na veřejném
prostranství.
8) Dostatečný objem sběrné nádoby na směsný odpad je takový vnitřní objem
sběrné nádoby, který při dané frekvenci svozu odpadu a při daném počtu osob trvale
hlášených v objektu umožňuje uložit (zbytkový) komunální odpad, vznikající při
provozu domácností v objektu, do sběrné nádoby. Doporučený objem je 24 litrů na
osobu a týden, dle plánu odpadového hospodářství Města Chodov.
9) Stavební odpad jsou všechny druhy odpadu vznikajícího při stavební činnosti,
které jsou dle Katalogu odpadů takto označeny (např. beton, cihly, tašky, keramika,
materiály na bázi sádry, dřevo, sklo, plasty, asfalt, dehet atd.).1)
10) Sběrný dvůr odpadů je vyhrazený, stavebně a technicky vybavený prostor
pro odkládání využitelných a nebezpečných složek komunálního odpadu.
11) Stálé stanoviště je prostor pro trvalé umístění sběrných nádob na zbytkový
odpad v rámci domovního vybavení v souladu se zvláštními předpisy.6)
12) Svozové stanoviště je místo určené k dočasnému umístění sběrných nádob na
zbytkový nebo objemný odpad v den svozu tak, aby sběrné nádoby byly volně
a bezpečně přístupné pro svoz jejich obsahu. Vzdálenost svozového stanoviště od
krajnice vozovky k místu přistavení nádob je max. 5 m. Svozovým stanovištěm může
být i stálé stanoviště, a to při splnění výše uvedených podmínek.
13) Sběrné místo je stanoviště sběrných nádob na veřejně přístupném místě, které
slouží pro odkládání využitelných složek komunálního odpadu.
14) Zpětným odběrem elektrozařízení - odebírání použitých elektrozařízení
pocházejících z domácností od konečných uživatelů bez nároku na úplatu v místě
zpětného odběru nebo v místě prodeje nebo dodávky nového elektrozařízení
posledním prodejcem či v jeho bezprostřední blízkosti. 7)
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ČÁST DRUHÁ
KOMUNÁLNÍ ODPAD
článek 3
Třídění odpadu
1) Podle zákona o odpadech, fyzické osoby a původci odpadů zapojení do systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů, zavedeného obcí, jsou povinni v souladu s obecně závaznou vyhláškou
obce komunální odpad a odpad podobný komunálnímu odpadu třídit a odkládat
odděleně na místa k tomu obcí určená, pokud s odpadem nenakládají nebo se jej
nezbavují jiným způsobem stanoveným zákonem o odpadech.
Komunální odpad (dále jen „odpad“) se třídí na následující složky:
a) využitelné složky papír a lepenky, sklo, plasty, nápojové kartony, kovy,
biologicky rozložitelný odpad rostlinného původu, oděvy a textilní materiály, jedlé
oleje a tuky,
b) objemný odpad,
c) nebezpečný odpad,
d) směsný komunální odpad.
2) Pro tříděný sběr papíru, plastů, nápojových kartonů, skla a biologicky
rozložitelného odpadu rostlinného původu slouží typizované nádoby s barevným
označením:
a) barva modrá – papír (např. noviny, časopisy, kancelářský papír, reklamní letáky,
knihy, sešity, krabice, lepenka, kartón, papírové obaly),
b) barva žlutá - plasty a nápojové kartony (např. stlačené PET láhve od nápojů,
kelímky, sáčky, fólie, výrobky a obaly z plastů),
c) barva zelená - sklo barevné,
d) barva hnědá – biologicky rozložitelný odpad rostlinného původu, tento odpad se
přednostně kompostuje.8)
Pokud není biologicky rozložitelný odpad rostlinného původu přednostně využit na
vlastním nebo pronajatém pozemku, zejména kompostováním, odkládá se:
- celoročně na sběrný dvůr a do zařízení k využívání tohoto odpadu (např. do
kompostárny), nebo
- v případě, že byla k nemovitosti přidělena nádoba na biologicky rozložitelný
odpad, odkládá se biologicky rozložitelný odpad rostlinného původu do této nádoby,
nebo
- v nejbližším sběrném místě od domu s kontejnery na tříděný odpad, kde je
umístěn kontejner o objemu 1100 l určený k odkládání biologicky rozložitelného
odpadu rostlinného původu.
3) Nádoba na biologicky rozložitelný odpad je přidělena každému rodinnému domu
s minimálně jednou osobou hlášenou k trvalému pobytu a to v oblastech, které jsou
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svozovou technikou dostupné a nacházejí se mimo zahrádkářské osady. Nádoba,
nebude přistavena pouze u rodinných domů, jejichž majitel písemně požádá o
nepřidělení a doloží jiný způsob nakládání s biologicky rozložitelným odpadem
rostlinného původu v souladu se zákonem o odpadech.
4) S vánočními stromky se nakládá podle čl. 3 odst. 2 písm. d) této vyhlášky.
5) Objemný odpad se ukládá na sběrný dvůr nebo do velkoobjemových kontejnerů
v rámci mobilního sběru, jehož rozpis je zveřejňován ve Zpravodaji města Chodova,
na svozových stanovištích.
6) Nebezpečné složky komunálního odpadu se odkládají celoročně do speciálních
sběrných nádob umístěných na sběrném dvoře, za přítomnosti proškolené obsluhy.
7) Nepotřebné léky a léky s prošlou dobou použitelnosti je možno odkládat v
lékárnách na území města.
8) Směsný (zbytkový) komunální odpad se ukládá do typizované sběrné nádoby o
objemu 110 l, 120 l, 240 l, 360 l, 660 l, 1100 l, velkoobjemových kontejnerů s víky,
které na základě žádosti přidělí pověřený pracovník odboru správy majetku
Městského úřadu Chodov k jednotlivým domům. Odpadkové koše slouží pro
odkládání drobného směsného komunálního odpadu za účelem dodržování čistoty
veřejného prostranství. Tyto koše nejsou určeny pro ukládání komunálního odpadu
pocházejícího z domácností a z činnosti právnických osob a osob oprávněných k
podnikání.
9) Kovy lze ukládat celoročně do kontejnerů umístěných na sběrném dvoru nebo do
výkupny kovů.
10) Oděvy a textilní materiály, jedlé oleje a tuky lze ukládat celoročně do speciálních
kontejnerů umístěných na sběrném dvoru nebo ve městě.

článek 4
Místa určená pro odkládání odpadu
1) Místa určená pro odkládání odpadu 9) jsou:
a) vnitřní prostory sběrné nádoby nebo kontejneru pro jednotlivé složky odpadu na
místech určených městem,
b) výkupny odpadů a sběrný dvůr.
2) Místa určená pro odkládání nebezpečných odpadů jsou:
a) sběrný dvůr,
b) lékárny, v nichž je zajištěn sběr léků a rtuťových teploměrů.
3) Na určená místa dle odst. 1 a odst. 2 písm. a) mohou odkládat odpad pouze
fyzické osoby a osoby zapojené do systému.
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článek 5
Další povinnosti při nakládání s komunálním odpadem
1) Povinností je:
a) předcházet vzniku komunálního odpadu a omezovat jeho množství,
b) odpad třídit dle městem stanoveného systému na složky uvedené v čl. 3,
c) vytříděný papír, sklo, plasty, nápojové kartony, biologicky rozložitelný odpad
rostlinného původu, oděvy a textilní materiály odkládat do označených sběrných
nádob,
d) odděleně shromažďovat, třídit nebezpečné odpady a předávat je v určenou dobu
na městem určená místa nebo do sběrného dvora,
e) směsný odpad odkládat do sběrných nádob na směsný odpad (v případě, že
v nádobě bude jiný druh odpadu, nebude nádoba na směsný komunální odpad
vyvezena, ale bude vyvezena po provedení nápravy, až při dalším pravidelném
svozu),
f) ukládat do sběrných nádob pouze složky odpadu, odpovídající označení sběrné
nádoby a neužívat sběrné nádoby pro jiné složky odpadu,
g) do sběrných nádob ukládat odpad tak, aby bylo možno nádoby řádně uzavřít a
aby při manipulaci s nimi z nich odpad nevypadával. U využitelných obalů (například
krabic, PET lahví a plastových obalů) je povinností před vložením do kontejneru
zmenšit jejich objem (např. rozložením, stlačením, rozřezáním apod.).
2) Je zakázáno:
a) odpad ve sběrných nádobách udupávat, zhutňovat nebo zapalovat.
článek 6
Odvoz komunálního odpadu
1) Odvoz komunálního odpadu provádí svozová společnost na základě smlouvy
uzavřené s městem.
2) Požadavky na doplnění a obměnu dožilých sběrných nádob na směsný odpad
u jednotlivých nemovitostí, nahlásí svozová společnost, majitel nebo správce
nemovitosti odboru správy majetku Městského úřadu Chodov, jeden měsíc předem.
3) Frekvence svozu:
a) v zástavbě rodinných domů je svoz prováděn 1x týdně – obvykle v úterý,
b) v sídlištní zástavbě 3x týdně – pondělí, středa a pátek,
c) v den svozu je sběrná nádoba na svozovém stanovišti, svoz bude proveden od
06.00hodin do 20.00 hodin,
d) v ulicích Staroměstská a Komenského je doba svozu do 12.00 hodin
e) biologicky rozložitelného odpadu rostlinného původu min. 1x za 14 dnů v období
od 1.4. do 30.11, v ostatních měsících 1x za měsíc
4) Svozové stanoviště dle odst. 1 určuje svozová společnost ve spolupráci s
městem.
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ČÁST TŘETÍ
STAVEBNÍ ODPAD
článek 7
Nakládání se stavebním odpadem1)
1) Stavební a demoliční odpad není komunálním odpadem.

2) Stavební a demoliční odpad, který je vhodný k využití, musí být nabídnut
provozovateli zařízení k využívání (např. třídění či recyklaci) stavebního odpadu.
3) Každý je povinen zákonem stanoveným způsobem zajistit využití, předání či
odstranění stavebního a demoličního odpadu na vlastní náklady.
4) Odstranění stavebního a demoličního odpadu na řízené skládce je možné pouze
tehdy, nebyl-li vhodný k využití.
5) Je zakázáno odkládat stavební a demoliční odpad do sběrných nádob na směsný
komunální odpad, nádob na objemný odpad a do nádob na využitelné složky
komunálního odpadu.
6) Pro odložení stavebního a demoličního odpadu je možné využít mobilního
kontejneru, který lze za úhradu objednat u osoby oprávněné k převzetí odpadu.
ČÁST ČTVRTÁ
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
článek 8
Sankce a kontrola
1) Porušení této vyhlášky se postihuje podle zvláštních právních předpisů.10)
2) Kontrolu dodržování jednotlivých ustanovení této vyhlášky provádějí:
a) pověření pracovníci odboru správy majetku Městského úřadu Chodov,
b) strážníci Městské policie Chodov.
článek 9
Zrušovací a schvalovací ustanovení
1) Dnem nabytí účinnosti této vyhlášky se zrušuje obecně závazná vyhláška města
č. 1/2007, kterou se stanoví systém sběru, třídění, užívání a zneškodňování
komunálního odpadu a systém nakládání se stavebním odpadem (obecně závazná
vyhláška o nakládání s komunálním odpadem) a obecně závazná vyhláška

6

č. 1/2015, kterou se mění obecně závazná vyhláška o nakládání s komunálním
odpadem.
2) Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni
vyhlášení.

Patrik Pizinger, v. r.
starosta

Mgr. Luděk Soukup, v. r.
místostarosta

-----------------------------------------------------------------------------1)

2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)

vyhláška MŽP č. 93/2016 Sb., o Katalogu odpadů, ve znění pozdějších předpisů
§ 4 odst. 1 písm. b) zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů
§ 4 odst. 1 písm. y) zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů
§ 4 odst. 1 písm. a) zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů
§ 2 odst. 3 vyhlášky č. 321/2014 Sb., o rozsahu a způsobu zajištění odděleného
soustřeďování složek komunálních odpadů, ve znění pozdějších předpisů
zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění
pozdějších předpisů
§ 37g písm. g) zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů
§ 10 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů
§ 17 odst. 3 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů
zákon ČNR č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů

Vyvěšeno na úřední desce: 28.3.2017

Sejmuto z úřední desky:
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