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STATUTÁRNÍ MĚSTO DĚČÍN
Obecně závazná vyhláška města Děčín
č. 1/2020
o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících
na území statutárního města Děčín a systému nakládání se
stavebním odpadem
Zastupitelstvo města Děčín se na svém zasedání dne 20.02.2020 usnesením č. ZM XX XX XX
XX 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 § 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.
Článek 1
Předmět a působnost vyhlášky
Tato obecně závazná vyhláška (dále jen „vyhláška“) stanovuje systém shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů (dále jen „systém“)
vznikajících na území statutárního města Děčín (dále jen „město“), včetně systému nakládání
se stavebním odpadem.1
Článek 2
Základní pojmy
1)

Komunálním odpadem se rozumí 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)

Využitelnými složkami komunálního odpadu jsou papír, plasty, bílé a barevné sklo,
nápojové kartony, biologicky rozložitelný odpad rostlinného původu, kovy, oděvy a textilní
materiály a jedlé oleje a tuky, malé elektrospotřebiče, baterie a monočlánky.

3)

BIO odpad je biologicky rozložitelný komunální odpad, který neobsahuje, ani nepřišel do
kontaktu s biologickým odpadem živočišného původu nebo s vedlejšími produkty
živočišného původu.3

4)

Objemným odpadem je komunální odpad, který pro rozměry či charakter není odpadem
směsným a nelze jej proto odkládat do sběrných nádob na směsný či tříděný odpad (např.
koberce, nábytek a jeho části a další).

5)

Směsným komunálním odpadem se rozumí odpad neuvedený v čl. 3 odst. 2 písm. a), b)
a c).

Vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 93/2016 Sb., o Katalogu odpadů, ve znění pozdějších předpisů
Ustanovení § 4 odst. 1 písm. b) zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů
3 § 2 odst. 3 vyhlášky č. 321/2014 Sb., o rozsahu a způsobu zajištění odděleného soustřeďování komunálních
odpadů, ve znění pozdějších předpisů
1
2

6)

Stanoviště sběrných nádob je místo, kde jsou sběrné nádoby trvale nebo dočasně
umístěny za účelem svozu směsného komunálního odpadu oprávněnou osobou.
Stanoviště sběrných nádob jsou trvalá nebo dočasná a mohou být individuální nebo
společná pro více uživatelů.
a) Trvalým stanovištěm je místo na pozemku, kde jsou se souhlasem vlastníka tohoto
pozemku sběrné nádoby trvale umístěny.
b) Dočasné stanoviště je místo, kde jsou sběrné nádoby přechodně umístěny za
účelem jejich vyprázdnění oprávněnou osobou. Sběrné nádoby se na dočasném
stanovišti umisťují nejdále 10 m od průjezdné komunikace.

7)

Stavebním a demoličním odpadem se rozumí odpad ve smyslu přílohy k Vyhlášce
Ministerstva životního prostředí č. 93/2016 Sb., o Katalogu odpadů, položka 17, ve znění
pozdějších předpisů.

8)

Uličním smetkem se rozumí nečistota vzniklá čištěním a zametáním veřejných
komunikací.
Článek 3
Třídění komunálního 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.4

2)

Komunální odpad se třídí na:
a) využitelné složky,
b) nebezpečný odpad,
c) objemný odpad,
d) směsný komunální odpad.
Článek 4
Využitelné složky komunálního odpadu

1)

Pro tříděný sběr papíru, plastů, bílého a barevného skla, biologicky rozložitelného odpadu,
kovů, oděvů a textilních materiálů slouží typizované nádoby s barevným označením, pro
který odpad jsou určeny:
a) barva modrá – papír (např., noviny, časopisy, kancelářský papír, reklamní letáky,
knihy, sešity, rozložené krabice, lepenka, kartón, papírové obaly),
b) barva žlutá – plasty (např., stlačené PET lahve, kelímky, sáčky, čiré a barevné fólie,
plastové obaly od kosmetiky či pracích prostředků, menší kusy obalového pěnového
polystyrenu – např. výplň krabic od elektrozařízení),
c) barva bílá – sklo čiré,
d) barva zelená – sklo barevné,
e) barva hnědá – BIO odpad rostlinného původu (dále jen „BIO odpad“),
f) barva šedá – kovy,
g) kontejnery na textil – výrazně označené,

4§ 17 odst. 5 zákona č.185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů

h) oranžové pytle – na sběr TETRAPAK,
i) oleje a tuky se odevzdávají v uzavřených nádobách nejlépe PET lahvích ve sběrných
dvorech,
j) oděvy a textilní materiály se odkládají do typizovaných kontejnerů.
2)

Tyto typizované nádoby jsou umístěny ve sběrných dvorech a na určených stanovištích.
Nejsou určeny pro ukládání nevytříděného komunálního odpadu pocházejícího
z domácností a veškerého komunálního odpadu z činnosti právnických osob, fyzických
osob oprávněných k podnikání a ukládání uličních smetků. Seznam těchto určených
stanovišť vede příslušný odbor Magistrátu města Děčín a současně je zveřejněn na
internetových stránkách města www.mmdecin.cz.

3)

Pokud není BIO odpad rostlinného původu přednostně zpracován, a to zejména
kompostováním, fyzickými osobami, odkládá se:
a) celoročně na sběrný dvůr Pískovna do zařízení k využívání tohoto odpadu, nebo
b) v případě, že byla k nemovitosti přidělena nádoba na BIO, odkládá se biologicky
rozložitelný odpad rostlinného původu do této nádoby.

4)

Nádobu na BIO odpad přiděluje pověřený pracovník Magistrátu města Děčín na základě
písemné žádosti k rodinným domům v oblastech, které jsou svozovou technikou
dostupné.

5)

Nádoby na BIO odpad se při svozu umisťují na dočasná stanoviště.

6)

Kovy se odkládají:
a) celoročně do velkoobjemových kontejnerů umístěných ve sběrných dvorech,
b) v případě vyhlášení mobilního sběru do mobilních kontejnerů, a to na předem
určených přechodných stanovištích,
c) kovy lze rovněž odkládat ve smluvně zapojené výkupně,
d) ledaže se jedná o drobné kovové předměty (např. kovové obaly), které lze odkládat
do typizovaných kontejnerů šedivé barvy.
Článek 5
Nebezpečný odpad

Nebezpečný odpad5 se odkládá:
a) celoročně do speciálních sběrných nádob umístěných na sběrných dvorech, nebo
b) v případě vyhlášení mobilního svozu do mobilního kontejneru za přítomnosti
proškolené obsluhy, a to na předem určených stanovištích.
Článek 6
Objemný odpad
Objemný odpad se ukládá:
a) ve sběrných dvorech, nebo
b) v případě vyhlášení mobilního svozu do označených mobilních kontejnerů, a to na
předem určených přechodných stanovištích.

5

Ustanovení § 4 odst. 1 písm. a) zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů a § 7 odst. 1
Vyhlášky Ministerstva životního prostředí č. 93/2016 Sb., o Katalogu odpadů, ve znění pozdějších předpisů

Článek 7
Směsný komunální odpad
1)

Směsný komunální odpad se shromažďuje do sběrných nádob. Sběrnými nádobami se
rozumí:
a) typizované sběrné nádoby černé barvy o objemu 80l, 120l, 140l, 240l, 360l, 660l, 770l,
1100l,
b) odpadkové koše umístěné na veřejném prostranství sloužící k udržení jeho čistoty;
tyto slouží výhradně k odkládání drobného komunálního odpadu. Nejsou určeny pro
ukládání komunálního odpadu pocházejícího z domácností a z činnosti právnických
osob a fyzických osob oprávněných k podnikání, využitelných složek komunálního
odpadu a k ukládání uličních smetků. V případě, že na veřejném prostranství umístěn
odpadkový koš na odkládání využitelných složek komunálního odpadu, je zakázáno
do něj odkládat jiný druh odpadu, než pro který je určen.

2)

Nádoby na směsný komunální odpad přiděluje na základě žádosti pověřený pracovník
Magistrátu města Děčín k jednotlivým obytným domům. V oblastech, které jsou pro
svozovou techniku nedostupné, a v nichž nejsou umístěny nádoby na směsný komunální
odpad, slouží ke shromažďování směsného komunálního odpadu pytle, které přidělí
občanům svozová společnost na základě žádosti pověřeného pracovníka Magistrátu
města Děčína, a to na místech, které tento pracovník určí.

3)

Vzhledem k zajištění řádného svozu tohoto odpadu, průjezdnosti jednotlivých ulic,
průchodnosti jednotlivých chodníků a donáškové vzdálenosti mohou být tato stanoviště
na nádoby umístěna ve větší docházkové vzdálenosti, tzn. ve vzdálenosti až do 100 m od
jednotlivých objektů.

4)

Svoz komunálního odpadu na území města zajišťuje na základě smlouvy oprávněná
osoba podle svozového plánu. Informace o termínech svozu zveřejní Magistrát města
Děčín na internetových stránkách města. Odstranění nálepek s vyznačením četnosti
svozu a číslem objektu z typizovaných nádob na směsný komunální odpad není dovoleno.
Článek 8
Další povinnosti při nakládání s komunálním odpadem

1)

Každý je povinen do sběrných nádob ukládat odpad tak, aby bylo možné nádoby řádně
uzavřít a aby při manipulaci s nimi z nich odpad nevypadával. U využitelných obalů
(například krabic, PET lahví a plastových obalů) je každý povinen před vložením do
kontejneru zmenšit jejich objem (například rozložením, stlačením, rozřezáním apod.)
Každý je povinen počínat si tak, aby nedocházelo ke znemožnění provedení pravidelného
svozu odpadů nebo narušení systému.

2)

Je zakázáno odpad ve sběrných nádobách udupávat nebo zhutňovat. Odkládání žhavého
popela do sběrných nádob nebo zapalování odpadů ve sběrných nádobách a koších bude
postihováno podle zvláštního právního předpisu6.

3)

Sběrné nádoby na směsný komunální odpad, BIO odpad, papír a nádoby na plasty, jsouli k domu přiděleny, se umisťují na dočasném stanovišti nádob nejpozději do 6 hodin v den
svozu, včetně státních svátků. Nádoby nepřistavené v uvedený čas ve svozový den na
svozové stanoviště nebudou vyvezeny. Sběrné nádoby musí být v den svozu po
provedení svozu bez zbytečného prodlení z dočasného stanoviště odstraněny. Plnění

6

§ 8 zákona č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 133/1985 Sb.,
o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů

těchto povinností zajišťují osoby, kterým byly uvedené sběrné nádoby na základě žádosti
přiděleny.
Článek 9
Nakládání se stavebním a demoličním odpadem
1)

Stavební a demoliční odpad není komunálním odpadem.

2)

Stavební a demoliční odpad, který je znovu použitelný, lze nabídnout 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 znovu použitelný.

5)

Je zakázáno odkládat stavební a demoliční odpad do sběrných nádob na směsný
komunální odpad, do nádob na využitelné složky komunálního odpadu nebo na stanoviště
sběrných nádob.

6)

Pro odložení stavebního a demoličního odpadu je možné využít mobilního kontejneru,
který lze za úplatu objednat u osoby oprávněné k převzetí a likvidaci tohoto odpadu.

7)

Stavební a demoliční odpad lze v omezeném množství předat za úplatu ve sběrném
dvoře.
Článek 10
Závěrečná ustanovení

1)

Porušení povinností stanovených touto vyhláškou se postihuje podle platných právních
předpisů, zejména podle zákona č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích, ve znění
pozdějších předpisů.

2)

Dozor nad dodržováním ustanovení této vyhlášky provádějí pověření pracovníci
Magistrátu města Děčín a Městská policie Děčín.

3)

Informace o mobilních svozech nebo sběrech budou zveřejňovány na internetových
stránkách Statutárního města Děčína.
Článek 11
Zrušování ustanovení

Zrušuje se obecně závazná vyhláška č. 5/2007 ze dne 13.7.2007, kterou se stanoví systém
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
vznikajících na území statutárního města Děčín a o systému nakládání se stavebním
odpadem, schválená usnesením č. ZM 07 05 09 02 zastupitelstvem města Děčín dne
21.6.2007.

Článek č. 12
Účinnost
Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyvěšení.

Jaroslav Hrouda
primátor

Ing. Vladislav Raška
náměstek primátora pro územní
a investiční rozvoj

Vyvěšeno na úřední desku dne:
Sejmuto z úřední desky dne:

