MĚSTO ROKYTNICE NAD JIZEROU
Obecně závazná vyhláška č. 1/2015,
o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálních odpadů na území města Rokytnice nad Jizerou
Zastupitelstvo města Rokytnice nad Jizerou se na svém zasedání dne 25. 2. 2015
usnesením č. ______ usneslo vydat podle ustanovení § 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, tuto obecně
závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):

Čl. 1
Základní ustanovení
(1) Tato vyhláška stanovuje systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území města Rokytnice nad Jizerou.
(2) Komunálním odpadem je veškerý odpad vznikající na území města při činnosti fyzických
osob, a který je uveden jako komunální odpad v Katalogu odpadů1, s výjimkou odpadů
vznikajících u právnických osob nebo fyzických osob oprávněných k podnikání.
Čl. 2
Třídění komunálního odpadu
(1) Komunální odpad se třídí na:
a) tříděný odpad, kterým je
 papír,
 sklo bílé,
 sklo barevné,
 PET lahve,
 směsné plasty,
 nápojové kartony,
 kovy,
 biologicky rozložitelný odpad,
b) objemný komunální odpad,
c) nebezpečné odpady,
d) směsný komunální odpad.2
(2) Směsným komunálním odpadem se rozumí zbylý komunální odpad po stanoveném
vytřídění dle odst. 1 písm. a) až c).

Vyhláška č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů
a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování
souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů).
2 Nad rámec systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního
odpadu, je dána možnost odložení drobných elektrozařízení pocházejících z domácností, na která
se vztahuje povinnost zpětného odběru podle § 37k a § 38 zákona o odpadech.
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Čl. 3
Sběrný dvůr
(1) Sběrný dvůr je zařízení určené městem, které slouží pro umístění komunálního odpadu
podle Čl. 2 odst. 1 písm. a) až c) této vyhlášky, který vzniknul na území města Rokytnice
nad Jizerou.3
(2) Sběrný dvůr se nachází v čp. 143 v Dolní Rokytnici, Rokytnice nad Jizerou.

Čl. 4
Shromažďování tříděného odpadu
(1) Tříděný odpad je shromažďován do zvláštních sběrných nádob (kontejnerů) a pytlů
na tříděný odpad.
(2) Zvláštní sběrné nádoby jsou označeny logem oprávněné osoby, příslušnými nápisy a
barevně odlišeny:
a) papír - barva modrá,
b) bílé sklo - barva bílá,
c) barevné sklo - barva zelená,
d) PET lahve - barva žlutá,
e) směsný plast – barva žlutá,
f) biologicky rozložitelný odpad – velkoobjemový kontejner barva zelená,
g) kovy – velkoobjemový kontejner železný.
(3) Pytle na tříděný odpad jsou označeny logem oprávněné osoby, příslušnými nápisy a
barevně odlišeny:
a) papír – barva modrá,
b) PET lahve - barva žlutá,
c) směsné plasty – barva světle žlutá,
d) nápojové kartony - barva oranžová,
e) kovy – barva šedá.
(4) Zvláštní sběrné nádoby jsou umístěny na městem určených stanovištích, která jsou
uvedena v příloze č. 1, která je nedílnou součástí této vyhlášky.
(5) Naplněné a zavázané pytle na tříděný odpad se odkládají:
a) na stanoviště ke zvláštním sběrným nádobám,
b) na svoznou trasu směsného komunálního odpadu.
(6) Pytle na tříděný odpad je možné zdarma vyzvednout na Městském úřadě Rokytnice nad
Jizerou nebo Městském informačním centrum města Rokytnice nad Jizerou.
(7) Zvláštní sběrné nádoby a pytle na tříděný odpad lze užívat výhradně pro odkládání
tříděného odpadu, pro který jsou určeny.

Dále zde fyzické osoby mohou odložit drobná elektrozařízení pocházející z domácností
v kompletním stavu bez předchozího demontování jednotlivých částí.
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Čl. 5
Nebezpečné odpady
Sběr a svoz nebezpečných odpad je minimálně dvakrát ročně zajišťován jejich odebíráním
ve sběrném dvoře, a to přímo do zvláštních sběrných nádob k tomuto sběru určených. Město
o termínech sběru informuje vyvěšením oznámení na úřední desce městského úřadu,
na webových stránkách města, v místním zpravodaji a v infokanálu kabelové televize.
Čl. 6
Objemný komunální odpad
(1) Objemný komunální odpad je takový komunální odpad, který vzhledem ke svým
rozměrům nemůže být umístěn do sběrných nádob (např. koberce, matrace, nábytek
apod.).
(2) Sběr a svoz objemného komunálního odpadu je minimálně dvakrát ročně zajišťován
jeho odebíráním ve sběrném dvoře, a to přímo do zvláštních sběrných nádob k tomuto
sběru určených. Město o termínech sběru informuje vyvěšením oznámení na úřední
desce městského úřadu, na webových stránkách města, v místním zpravodaji a
v infokanálu kabelové televize.
Čl. 7
Shromažďování směsného komunálního odpadu
(1) Směsný komunální odpad se shromažďuje do sběrných nádob, kterými pro účely této
vyhlášky jsou:
a) typizované sběrné nádoby - popelnice a kontejnery označené logem oprávněné
osoby (dále jen „typizované sběrné nádoby“),
b) sběrné pytle označené logem oprávněné osoby, určené 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 komunálního odpadu nepostačuje typizovaná sběrná nádoba
(dále jen „sběrné pytle“)
c) odpadkové koše, sloužící pro odkládání drobného směsného komunálního
odpadu, který vznikne z titulu užívání veřejného prostranství, které jsou umístěny
na veřejných prostranstvích ve městě.
(2) Stanoviště typizovaných sběrných nádob je městem určené místo, kde jsou nádoby
trvale nebo přechodně umístěny za účelem odstranění směsného komunálního odpadu
oprávněnou osobou. Stanoviště jsou individuální nebo společná pro více uživatelů.
(3) Sběrné pytle určené ke shromažďování směsného komunálního odpadu je možné
vyzvednout na místě uvedeném v Čl. 4 odst. 6 této vyhlášky. Po jejich naplnění
a zavázání se odkládají v den svozu na svozovou trasu. Vyznačení svozové trasy je
uvedeno v příloze č. 2, která je nedílnou součástí této vyhlášky.
(4) Směsný komunální odpad se shromažďuje do sběrných nádob tak, aby při manipulaci
s nimi nevypadával. Nesmí být hutněn (např. sešlapáváním), zaléván vodou nebo jinak
mechanicky nebo chemicky měněna jeho struktura. Sběrné nádoby se umisťují
na stanovištích určených městem tak, aby byly dobře přístupné pro odkládání,
shromažďování a odvoz odpadů.

(5) Typizované sběrné nádoby, sběrné pytle a odpadkové koše lze užívat výhradně
pro odkládání odpadu, pro který jsou určeny.
Čl. 8
Nakládání se stavebním odpadem
1. Stavebním odpadem se rozumí odpad produkovaný nepodnikajícími fyzickými osobami.
Jedná se o 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 využít sběrný dvůr.
Čl. 9
Zrušovací ustanovení
Dnem nabytí účinnosti této vyhlášky se zrušuje Obecně závazná vyhláška č. 3/2006
o nakládání s komunálním a stavebním odpadem ze dne 26. dubna 2006 ve znění Obecně
závazné vyhlášky č. 9/2006 kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 3/2006 o nakládání
s komunálním a stavebním odpadem ze dne 13. prosince 2006.
Čl. 10
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni jejího vyhlášení.

…………………………
Petr Kadavý
místostarosta

……………………….
Ing. Petr Matyáš
starosta

Vyvěšeno na úřední desce městského úřadu dne:
Ve stejném termínu zveřejněno v elektronické podobě umožňující dálkový přístup.
Sejmuto z úřední desky městského úřadu dne:

Příloha č. 1
k obecně závazné vyhlášce č 1/2015
Stanoviště a počet zvláštních sběrných nádob na tříděný odpad na jednotlivých
stanovištích
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