Město Jirkov
Obecně závazná vyhláška města Jirkova č. 2/06,
kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy,
využívání a odstraňování komunálních odpadů a systém nakládání
se stavebním odpadem.
Zastupitelstvo města Jirkova se dne 1.2.2006 usneslo vydat podle § 84 odst. 2 písm. i)
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a
v souladu s § 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"), tuto obecně závaznou
vyhlášku (dále jen "vyhláška"):

Část první
Obecná ustanovení
Čl. 1
Předmět a působnost vyhlášky
1. Vyhlášky stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města
Jirkova.
2. Vyhláška je závazná pro fyzické osoby, které mají na území obce trvalé bydliště, a které
na území obce vlastní stavbu sloužící k individuální rekreaci a pro všechny další osoby,
které se na území obce zdržují.
Čl. 2
Obecné povinnosti
1. Každý má při své činnosti nebo v rozsahu své působnosti povinnost předcházet vzniku
odpadů, omezovat jejich množství a nebezpečné vlastnosti. Odpady, jejichž vzniku nelze
zabránit, musí být využity, případně odstraněny způsobem, který neohrožuje lidské
zdraví a životní prostředí.
2.

Každý má povinnost zbavit se movité věci příslušející do některé ze skupin odpadů,
uvedených v příloze č. 1 k zákonu č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých
dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o odpadech"), jestliže ji
nepoužívá k původnímu účelu a věc ohrožuje životní prostředí nebo byla vyřazena na
základě zvláštního právního předpisu.

3. S odpady lze nakládat pouze v zařízeních, která jsou k nakládání s odpady podle zákona
o odpadech určena. Při tomto nakládání s odpady nesmí být ohroženo lidské zdraví ani
ohrožováno nebo poškozováno životní prostředí.
Čl. 3
Základní pojmy
1. Odpad je každá movitá věc, které se osoba zbavuje nebo má úmysl nebo povinnost se jí
zbavit, a přísluší do některé ze skupin odpadů uvedených v příloze č. 1 k zákonu o
odpadech.
2.

Nakládání s odpady je jejich shromažďování, soustřeďování, sběr, výkup, třídění,
přeprava a doprava, skladování, úprava, využívání a odstraňování.

3. Komunální odpad je veškerý odpad vznikající na území obce při činnosti fyzických osob
a který je uveden jako komunální odpad v prováděcím právním předpisu, s výjimkou
odpadů vznikajících u právnických osob nebo fyzických osob oprávněných k podnikání.

Složky komunálního odpadu jsou odpady, které po vytřídění lze odděleně
shromažďovat.
5. Nebezpečné složky komunálního odpadu jsou složky komunálního odpadu, které jsou
zařazeny jako nebezpečné odpady - např. zbytky barev a spotřební chemie, lepidla,
pryskyřice, kyseliny, hydroxidy, odmašťovací látky, fotochemikálie, pesticidy, zářivky,
rtuťové teploměry, rozpouštědla, zařízení s obsahem chlorfluoruhlovodíků (lednice,
mrazničky), televizory, počítačové monitory, galvanické články, olověné akumulátory,
oleje, léky.
4.

6.

Objemný komunální odpad je složka komunálního odpadu, která pro velký objem
nemůže být odložena do sběrných nádob na směsný odpad.

Směsný odpad je složka komunálního odpadu, která zůstává v odpadu po vytřídění
papírů a lepenky, skla, plastů, objemného a nebezpečného odpadu. Směsným odpadem
je i odpad, odložený do odpadkových košů, umístěných na veřejných prostranstvích.
8. Uliční smetky jsou odpady, shromážděné při čištění veřejného prostranství.
7.

Biologicky rozložitelný odpad (odpad ze zeleně) je odpad převážně biologického
původu z údržby sadů, parků a lesoparků, sídlištní a uliční zeleně, travnatých hřišť ve
vlastnictví nebo správě města a obcí, ze zahrad fyzických osob a ze hřbitovů.
10. Stavební odpad je odpad, který vzniká při stavební činnosti, například beton, tašky,
keramika, sádrové stavební hmoty, plasty, sklo, dřevo, kámen, omítka, izolační materiály,
výkopová zemina.
11. Sběr nebezpečných odpadů je sběr, zajištěný v pravidelných intervalech na určených
místech osádkou speciálního vozidla oprávněné osoby.
9.

12. Sběrná nádoba je typizovaná nádoba určená k odložení složek odpadu (tzv. popelnice a
kontejnery). Ve sběrné nádobě jsou složky odpadu přechodně shromažďovány do doby
svozu. Sběrnou nádobou je rovněž velkoobjemový kontejner, kontejner multi a
odpadkový koš umístěný na veřejném prostranství.
13. Oprávněná osoba je osoba, která je oprávněna k nakládání s odpady podle zákona o
odpadech nebo podle zvláštních právních předpisů.
14. Objekt je bytový nebo rodinný dům, stavba, ve které je alespoň jeden byt, nebo stavba
sloužící pro individuální rekreaci.
15. Původce odpadů je právnická osoba, při jejíž činnosti vznikají odpady, nebo fyzická
osoba oprávněná k podnikání, při jejíž podnikatelské činnosti vznikají odpady. Pro
komunální odpady vznikající na území obce, které mají původ z činnosti fyzických osob,
na něž se nevztahují povinnosti původce, se za původce odpadů považuje obec. Obec
se stává původcem komunálních odpadů v okamžiku, kdy fyzická osoba odpady odloží
na místě k tomu určeném; obec se současně stane vlastníkem těchto odpadů.
16. Skládka odpadů je technické zřízení určené k odstraňování odpadů jejich trvalým a
řízeným uložením na zemi nebo do země.

Část druhá
Komunální odpad
Čl. 4
Systém stanovený obcí o nakládání s komunálním odpadem
1.

a) Komunální odpad se třídí na následující složky: papír, sklo, plasty, nápojové
kartony, kovy, objemný komunální odpad, nebezpečný odpad, směsný komunální
odpad, biologicky rozložitelný odpad (odpad ze zeleně a vánoční stromky), některé
oleje, elektrické akumulátory, galvanické články a baterie, výbojky a zářivky,

pneumatiky, elektrozařízení pocházející z domácností a předává se na místa a
ukládá se do nádob dále určených v čl. 4 odst. 2 a 3. I
b)

Informace o harmonogramu rozmístění některých nádob je každoročně
upravována a zveřejňována na internetových stránkách města v "Informačním letáku
o nakládání s odpady pro občany města Jirkova" (dále jen leták města) a na
stránkách "Jirkovských novin".

c)

Oprávněnou osobou pro svoz komunálního odpadu na území města Jirkova je
Podnik služeb Jirkov s.r.o..

2. Seznam míst a nádob určených pro odkládání komunálního odpadu:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)

sběrné nádoby pro směsný odpad,
sběrný dvůr,
sklad nebezpečných odpadů,

velkoobjemové kontejnery a kontejnery multi,
separační nádoby,
kontejnery na odpad ze zeleně,
odpadkové koše,
lékárny,
prodejny elektro a další prodejny s prodejem baterií,
specializované obchody a provozovny,

sběrny a výkupny odpadů,
skládka a kompostárna.

3. Popis míst pro odkládání odpadů a označení sběrných nádob:
a) Sběrné nádoby pro směsný odpad
 Sběrnými nádobami pro směsný odpad jsou:
typizované popelnice o vnitřním objemu 110 a 240 litrů (plastová nebo
kovová nádoba),
kontejnery o vnitřním objemu 1100 litrů (plastová nebo kovová nádoba)
plastový sběrný pytel, který byl předán oprávněnou osobou (Podnik služeb
Jirkov s.r.o.)..
Sběrnou nádobou je rovněž velkoobjemový kontejner, kontejner multi a
odpadkový koš umístěný na veřejném prostranství.

Do nádob se odkládá odpad po vytřídění papírů, lepenky, skla, plastů,
objemného a nebezpečného odpadu.
 Do nádob se neodkládá žhavý popel, výbušné odpady.
 Stálá stanoviště sběrných nádob a sběrných pytlů určuje město Jirkov.
b) Sběrný dvůr
Je umístěn v areálu Podniku služeb Jirkov s.r.o., kde lze předávat - papír, sklo, plasty,
nápojové kartony, kovy, elektrotechniku (TV, počítače, rádia..), pneumatiky (bez
ocelových ráfků), objemný komunální odpad (nábytek, podlahové krytiny..),
biologický odpad (větve, tráva, listí ..).
Provozní doba je denně 7.00-18.00 hod., kontakt: doprava, dispečink, tel. 474 699 460, 474
699 453, v době nepřítomnosti odpovědného pracovníka přebírá pracovník vrátnice.
c) Sklad nebezpečných odpadů
Nachází se v areálu Podnik služeb Jirkov s.r.o., provozní doba je stejná jako u
sběrného dvora a lze zde předat nebezpečné složky komunálního odpadu jako např.:
 vyřazená zařízení obsahující chlorofluoro-uhlovodíky (chladničky, mrazničky),















vyřazené elektrické a elektronické zařízení obsahující nebezpečné látky (např.
rtuťové přepínače, sklo z obrazovek a jiné aktivované sklo..),
zářivky a jiný odpad obsahující rtuť,
vyřazené léky,
barvy, tiskařské barvy,
lepidla a pryskyřice obsahující nebezp. látky,
rozpouštědla,
kyseliny, zásady, fotochemikálie, pesticidy, detergenty,
baterie,
olověné akumulátory,
olejové filtry,
motorové a převodové oleje,
plastové a kovové obaly se zbytkem škodlivin,
sorbenty, upotřebené čistící tkaniny.

d) Velkoobjemové kontejnery a kontejnery multi  Velkoobjemové kontejnery jsou určeny pro objemný odpad z domácnosti, který
nelze pro svoje rozměry odložit do sběrných nádob a sběrných pytlů např.
vyřazený nábytek, pračky, matrace, sporáky, koberce… Velkoobjemové
kontejnery jsou přistavovány dle harmonogramu na stanoviště označená cedulí
"stanoviště kontejnerů pro objemný domovní odpad".

Velkoobjemové kontejnery nejsou určeny pro odkládání stavebních odpadů,
zeminy, kamení, odpadů z podnikání a odpadů, které mají nebo mohou mít
nebezpečné vlastnosti (např. žhavý popel, tekutiny nebo výbušné látky).

Kontejnery multi o obsahu 1 m3 a dále velkoobjemové kontejnery jsou
přistavovány také jako "vánoční kontejnery" dle harmonogramu stanoveného
obcí.
e) Separační nádoby - jsou rozmístěny po městě a označeny samolepkami:

Modré kontejnery s označením PAPÍR - pro papír a lepenku (noviny,
časopisy, katalogy, prospekty, papír na psaní, sešity, knihy, telefonní seznamy,
papírové sáčky, lepenky, krabice, vlnité lepenky apod.).

Žluté kontejnery s označením PLASTY- pro plasty a nápojové kartony
(především PET láhve, dále pro nápojové kartony od mléka, džusů, vín apod. obaly "tetra pack").

Zelené kontejnery typ IGLŮ s označením SKLO - pro sklo (láhve, sklenice a
jiné odpady ze skla bez příměsí jiných materiálů).
f)

Kontejnery na odpad ze zeleně jsou určeny pro biologicky rozložitelný odpad
(větve, tráva, listí, zbytky surového ovoce a zeleniny …). Rozmísťovány jsou
kontejnery multi o obsahu 1 m3, které jsou označeny popisem "jen odpad ze zeleně"
a harmonogramem obsahujícím přehled stanovišť, termíny rozmístění, přistavění a
vývozů.

g) Odpadkové koše jsou určeny pro odkládání drobných odpadů od občanů. Nejsou
určeny pro odkládání odpadů z domácností a od podnikatelů.
h) Lékárny - prošlá léčiva a nádoby se zbytky léčiv je třeba předávat lékárníkům na
území města Jirkova. Svým složením se jedná o nebezpečné odpady.
i)

Prodejny elektro a další prodejny s prodejem baterií - vybité baterie
(monočlánky) je vhodné přednostně odevzdávat v těchto prodejnách, většinou jsou
vybavené sběrnou nádobou na jejich shromažďování,

j)

Specializované obchody a provozovny - je vhodné zde přednostně odevzdávat
některé použité výrobky, na které se ze zákona vstahuje povinnost zpětného odběru
bez nároku na úplatu za tento odběr od spotřebitele (některé oleje, elektrické
akumulátory, galvanické články a baterie, výbojky a zářivky, pneumatiky,
elektrozařízení pocházející z domácností ). Informace o odebíraných použitých
výrobcích sdělují prodejci; jsou také zveřejněny v letáku města.

k)

Sběrny a výkupny odpadů - pro odpady kovů (sběrny surovin - ul. 5. května, ul.
Mostecká č.p. 275, areál bývalého OSP ul.Mostecká, Nová farma č.p. 1754
ul.Mostecká). Pro odpad papíru je nejbližší sběrna surovin v Chomutově, Mostecká
ulice 30.

l)

Skládka a kompostárna - skládka pro další odpady, které občan neodkládá do
odpadový nádob; kompostárna pro biologicky rozložitelný odpad (větve, tráva, listí,
zbytky surového ovoce a zeleniny …). Tato služba je za úhradu dle ceníku vlastníka
skládky. Nejbližší skládka a kompostárna je ve Vysoké Peci.

Čl. 5
Povinnosti fyzických osob
Fyzické osoby jsou povinny ode dne účinnosti této vyhlášky odkládat komunální odpad
na místech k tomu určených, komunální odpad odděleně shromažďovat, třídit a předávat k
využití a odstraňování podle systému stanoveného obcí, uvedeného v čl. 4 této vyhlášky;
pokud odpad samy nevyužijí v souladu se zákonem o odpadech.
Čl. 6
Původci odpadů
Právnické osoby a fyzické osoby oprávněné k podnikání, které produkují odpad
zařazený jako odpad podobný komunálnímu, mohou na základě smlouvy s obcí využít
systému zavedeného obcí pro nakládání s komunálním odpadem. Smlouva musí být
písemná a musí obsahovat vždy výši sjednané ceny za tuto službu.

Část třetí
Stavební odpad

1.
2.
3.

4.
5.

6.

Čl. 7
Systém nakládání se stavebním odpadem
Stavební odpad nepatří mezi odpady komunální a nelze ho odkládat do sběrných nádob
určených pro odkládání komunálního odpadu.
Fyzické osoby, při jejichž činnosti vzniká stavební odpad si zajišťují odstranění tohoto
odpadu na vlastní náklady.
Odstranění stavebního odpadu je možné zajistit odvozem na řízenou skládku nebo
zajistit odvoz a následné využití nebo odstranění odpadu v souladu s ustanovením
zákona o odpadech v objektech a zařízeních k tomu určených, popřípadě jiným
způsobem v souladu s platnou legislativou v oblasti odpadového hospodářství.
Nejbližší skládka odpadů je "Skládka komunálních odpadů města Jirkova" umístěná ve
Vysoké Peci. Na této skládce je i zařízení na recyklaci stavebních odpadů.
Na tuto skládku lze předat stavební odpad po jeho vytřídění od nebezpečných složek
odpadu (asfalt, dehet a výrobky z dehtu, nátěrové hmoty, obaly se zbytky škodlivin
apod.).
Odvoz odpadu je možné sjednat u oprávněných osob, např. u Podniku služeb Jirkov
s.r.o. a to včetně přistavění kontejneru a odvozu na skládku odpadů.

7.

Nebezpečné složky odpadu lze odkládat na nejbližší skládky: Skládka odpadů Celio
v Litvínově a skládka Tušimice u Kadaně.

Část čtvrtá
Úhrada za systém nakládání s komunálním odpadem, sankce, kontrola
Čl. 8
Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálních odpadů
Podle § 10 b zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších
předpisů, a v souladu s ustanovením § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. i) zákona č.
128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, je v obci zaveden obecně závaznou
vyhláškou "o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů".
Čl. 9
Kontrola
Kontrolu nad dodržováním povinností vyplývajících z této vyhlášky provádí pracovníci
Městského úřadu v Jirkově a Městská policie Jirkov.
Čl. 10
Sankce
Porušení povinností uložených touto obecně závaznou vyhláškou bude postihováno
podle zvláštního právního předpisu, 1/ nepůjde-li o jiný správní delikt postižitelný podle
zvláštních právních předpisů nebo o trestný čin.

Část pátá
Ustanovení společná a závěrečná
Čl. 11
Zrušovací ustanovení
Zrušuje se obecně závazná vyhláška města Jirkova č.3/03 o nakládání s komunálním a
stavebním odpadem.
Čl. 12
Účinnost
Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem 22.2.2006

......................................... ...................................
Moutelík Stanislav Ing. Škapa Filip
místostarosta starosta města Jirkova

1/ zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.

Vyvěšeno dne: 7.2.2006 Sejmuto dne: 22.2.2006

