MĚSTO ČESKÝ DUB
Obecně závazná vyhláška č. 6/2019
o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem
nepodnikajících fyzických osob na území města Český Dub
Zastupitelstvo města Český Dub se na svém zasedání dne 16. 12. 2019 usnesením č.
ZM/06/85/e) usneslo vydat na základě § 17 odst. 2 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a
o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, 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, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):
Čl. 1
Úvodní ustanovení
Tato vyhláška stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území města Český Dub, včetně
nakládání se stavebním odpadem1) produkovaným nepodnikajícími fyzickými osobami.
Čl. 2
Třídění komunálního odpadu
1) Komunální odpad se třídí na složky:
a) papír
b) sklo
c) plasty, které se třídí na:
I. PET lahve
II. směsné plasty
d) kovy
e) nápojové kartony (tetrapack)
f) biologicky rozložitelný odpad rostlinného původu
g) jedlé oleje a tuky
h) nebezpečný odpad
i) objemný odpad
j) směsný komunální odpad
2) Směsný komunální odpad je zbylý komunální odpad po stanoveném vytřídění podle
odstavce 1 písm. a) až i).
Čl. 3
Sběrný dvůr
1) Sběrný dvůr je zařízení sloužící pro odložení komunálního odpadu (viz. články 5,6,7,8
této vyhlášky), který vznikl na území města Český Dub. Stavební odpad produkovaný
nepodnikajícími fyzickými osobami na území města Český Dub je možné odkládat za
podmínek stanovených v čl. 10 této vyhlášky.
2) Sběrný dvůr se nachází na adrese: Český Dub, Český Dub III, Řídícího učitele Škody
76, 463 43.
3) Provozovatelem sběrného dvoru je TES Český Dub, s.r.o.
1)

Vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 93/2016 Sb., o Katalogu odpadů
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4) Provozní doba sběrného dvoru – středa od 14:00 do 18:00 hodin (v období listopad až
březen od 13:00 do 17:00 hodin) a sobota od 8:00 do 12:00 hodin.
Čl. 4
Oddělené soustřeďování složek komunálního odpadu
1) Zvláštní sběrné nádoby (kontejnery) označené logem oprávněné osoby a příslušnými
nápisy jsou určené k odkládaní:
a) papíru – barva modrá,
b) PET lahví – barva žlutá,
c) skla – barva zelená,
d) biologického rozložitelného odpadu rostlinného původu – barva hnědá,
e) jedlých olejů a tuků – barva šedá.
2) Zvláštní sběrné nádoby jsou umístěny na stanovištích uvedených v příloze č. 1. Tato
příloha tvoří nedílnou součást této vyhlášky.
3) Pytle označené logem oprávněné osoby a příslušnými nápisy jsou určeny k odkládání:
a) směsných plastů – barva žlutá,
b) nápojových kartonů – barva oranžová,
c) kovů – barva šedá.
4) Pytle je možné vyzvednout na městském úřadě, správním odboru. Naplněné a
zavázané pytle se odkládají na v centru města na stanoviště tříděných odpadů a
v ostatních částech města k tomu slouží instalované klece viz. příloha č. 1 vyhlášky.
Čl. 5
Oddělené soustřeďování biologicky rozložitelného odpadu rostlinného původu
Oddělené soustřeďování biologicky rozložitelného odpadu rostlinného původu
je zajišťováno celoročně ve sběrném dvoře, jejich odkládáním do zvláštní sběrné nádoby
hnědé barvy k tomuto sběru určené.
Čl. 6
Oddělené soustřeďování jedlých olejů a tuků
1) Oddělené soustřeďování jedlých olejů a tuků je zajišťováno ve sběrném dvoře, jejich
odkládáním do zvláštní sběrné nádoby šedé barvy k tomuto sběru určené.
2) Služba je určena pouze pro jedlé oleje a tuky, ne nebezpečné odpady (motorové a
tomu podobné oleje a tuky).
3) Jedlé oleje a tuky se vkládá do sběrné nádoby v plastové uzavřené lahvi.
Čl. 7
Oddělené soustřeďování nebezpečného odpadu
Oddělené soustřeďování nebezpečného odpadu je zajišťováno jeho odkládáním ve
sběrném dvoře, a to přímo do zvláštních sběrných nádob k tomuto sběru určených.
Čl. 8
Oddělené soustřeďování objemného odpadu
1) Oddělené soustřeďování objemného odpadu je zajišťováno ve sběrném dvoře jeho
odkládáním do velkoobjemového kontejneru k tomuto sběru určenému.
2) Objemný odpad je takový odpad, který vzhledem ke svým rozměrům nemůže být
umístěn do sběrných nádob a pytlů (např. koberce, matrace, nábytek).
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Čl. 9
Oddělené soustřeďování směsného komunálního odpadu
1) Směsný komunální odpad se shromažďuje do:
a) typizovaných sběrných nádob – popelnice a kontejnery označené logem
oprávněné osoby,
b) pytlů označených logem oprávněné osoby a příslušnými nápisy, určených ke
shromažďování směsného odpadu produkovaného v nemovitostech, které
nejsou trvale obydleny, v místech těžko přístupných svozové technice a dále
pro případy, kdy pro odložení směsného odpadu nepostačuje typizovaná
sběrná nádoba,
c) odpadkových košů, které jsou zvláštními sběrnými nádobami, které slouží pro
odkládání drobného směsného komunálního odpadu, který vznikne z titulu
užívání veřejného prostranství. Odpadkové koše jsou umístěny na veřejných
prostranstvích ve městě umístěny na veřejných prostranstvích v obci, sloužící
pro odkládání drobného směsného komunálního odpadu.
2) Stanoviště sběrných nádob a pytlů je místo, kde jsou trvale nebo přechodně umístěny
za účelem odstranění směsného komunálního odpadu oprávněnou osobou. Stanoviště
jsou individuální nebo společná pro více uživatelů.
3) Pytle je možné vyzvednout na městském úřadě, správním odboru. Po jejich naplnění a
zavázání se odkládají v den svozu na svozovou trasu.
Čl. 10
Nakládání se stavebním odpadem
1) Stavebním odpadem se rozumí stavební a demoliční odpad produkovaný
nepodnikajícími fyzickými osobami na území města Český Dub. Stavební odpad není
odpadem komunálním.
2) Stavební odpad lze použít, předat či odstranit pouze zákonem stanoveným způsobem.
3) Stavební odpad mohou nepodnikající fyzické osoby odložit na sběrném dvoře za úplatu
dle aktuálního ceníku a to ve stanovených provozních hodinách.
Čl. 11
Povinnosti fyzických osob
Fyzické osoby jsou povinny:
a) komunální odpad třídit dle městem stanoveného systému na složky uvedené v čl. 2
této vyhlášky. Je zakázáno odkládat do sběrných nádob na tříděný odpad jiné
složky tříděného komunálního odpadu, než pro které jsou jednotlivé nádoby určeny,
b) směsný komunální odpad odkládat pouze do sběrných nádob určených pro
příslušnou nemovitost, kde fyzické osoby odpad vyprodukoval, nebo do
označených pytlů v rámci pytlového svozu,
c) plnit sběrné nádoby tak, aby je bylo možno uzavřít a odpad z nich při manipulaci
nevypadával,
d) neodkládat odpady mimo sběrné nádoby,
e) neodkládat do sběrných nádob určených na směsný komunální odpad žhavý popel,
stavební odpad a využitelné složky komunálního odpadu.
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Čl. 12
Zrušovací ustanovení
Nabytím účinnosti této vyhlášky se zrušuje Obecně závazná vyhláška číslo 1/2015 o
stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů na území města Český Dub ze dne 14. 04. 2015.
Čl. 13
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dne 01. ledna 2020.

………………………………..

…………………………………

Ondřej Fila v. r.

PhDr. Jiří Miler, Ph.D. v. r.

místostarosta

starosta

Vyvěšeno na úřední desce městského úřadu dne: 16.12.2019
Zveřejnění vyhlášky bylo shodně provedeno způsobem umožňujícím dálkový přístup.
Sejmuto z úřední desky městského úřadu dne:
02.01.2020
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Příloha č. 1
k obecně závazné vyhlášce č. ___/2019, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se
stavebním odpadem na území města Český Dub
1) seznam stanovišť a počet zvláštních sběrných nádob – využitelné složky
komunálních odpadů:
stanoviště

PET lahve

papír

sklo

Český Dub, samoobsluha náměstí B. Smetany

1

1

1

Český Dub, Hřbitovní ulice

1

1

1

Český Dub, ul. Masarykova – u mostu

3

2

1

Český Dub, ul. Svobody – parkoviště u restaurace U Adamů

2

1

1

Český Dub, ul. Na Žižkově - prodejna CBA

4

3

1

Český Dub, Mírové sídliště

2

2

1

Český Dub, ul. Zámecká – Domov důchodců

1

1

Český Dub, ul. V Parku – DPS

1

1

Český Dub, Šestidomy

1

1

Český Dub, Loukovičky

1

1

1

Český Dub, U Koupaliště

1

1

1

Český Dub, sídliště Sobotice

1

1

1

Starý Dub

1

1

1

Sobákov

1

1

1

Smržov

1

1

1

Bohumileč

1

1

1

Modlibohov

1

1

1

Malý Dub

1

1

1

2) seznam stanovišť klecí – pytlový sběr – využitelné složky komunálních odpadů:
stanoviště

počet

Starý Dub

1

Sobákov

1

Smržov

1

Bohumileč

1

Modlibohov

1

3) Sběrné nádoba na odkládání biologického rozložitelného odpadu rostlinného
původu se nachází na sběrném dvoru.
4) Sběrná nádoba na odkládání jedlých olejů a tuků se nachází na sběrném dvoru.
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