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Zastupitelstvo města Žamberka se na svém zasedání dne 04.12.2012 usneslo vydat
v souladu s § 10 a § 84 odst. 2 písm. h) 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, tuto
obecně závaznou vyhlášku:
Čl. 1
Úvodní ustanovení
Tato obecně závazná vyhláška (dále jen „vyhláška“) stanovuje systém shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na
území města Žamberka, včetně nakládání se stavebním odpadem1).

1.

2.

3.

4.
5.

6.
7.
8.
9.

Čl. 2
Základní pojmy
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 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve
znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o odpadech“)
Ke zbavování se odpadu dochází vždy, kdy osoba předá movitou věc, příslušející
do některé ze skupin odpadů uvedených v příloze č. 1 zákona o odpadech, k využití
nebo k odstranění ve smyslu tohoto zákona nebo předá-li ji osobě oprávněné ke
sběru nebo výkupu odpadů bez ohledu na to, zda se jedná o bezúplatný nebo
úplatný převod. Ke zbavování se odpadu dochází i tehdy, odstraní-li movitou věc
příslušející do některé ze skupin odpadů uvedených v příloze č. 1 k zákonu
o odpadech, osoba sama.
Komunální odpad je veškerý odpad vznikající na území obce 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.
Odpad podobný komunálnímu je veškerý odpad vznikající na území obce při
činnosti právnických osob nebo fyzických osob oprávněných k podnikání a který je
uveden jako komunální odpad v Katalogu odpadů1.
Sběrné nádoby jsou typizované nádoby a kontejnery, splňující parametry pro
vyprázdnění svozovými vozidly oprávněné osoby, určené ke shromažďování
komunálního odpadu, zvláštní barevné nádoby nebo pytle pro odděleně vytříděné
složky komunálního odpadu. Ve sběrné nádobě je komunální odpad skladován do
doby svozu.
Biologicky rozložitelný odpad je organický odpad, jako např. rostlinné zbytky,
listí, tráva, odpad z ovoce a zeleniny, piliny, seno, dřevní štěpka apod.
Objemný odpad je část komunálního odpadu, kterou pro velké rozměry nebo
váhu nemůže být ukládán do sběrných nádob.
Nebezpečný odpad je odpad vykazující jednu nebo více nebezpečných vlastností
uvedených v příloze č. 2 k zákonu o odpadech (např. výbušnost, hořlavost,
dráždivost, žíravost apod).
Stavební odpad je veškerý odpad vznikající při stavební a demoliční činnosti,
opravách, výkopových pracích a který je v Katalogu odpadů1 takto označen.

1)

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)
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Stavební odpad s nebezpečnými vlastnostmi je považován za nebezpečný odpad.
Stavební odpad není komunálním odpadem.
10. Nakládání s odpady je jejich shromažďování, sběr, výkup, přeprava, doprava,
skladování, úprava, využití a odstraňování.
11. Původcem odpadů je právnická osoba nebo fyzická osoba oprávněná
k podnikání, při jejíž činnosti vznikají odpady, nebo právnická osoba nebo fyzická
osoba oprávněná k podnikání, které provádějí úpravu odpadů nebo jiné činnosti,
jejichž výsledkem je změna povahy nebo složení odpadů a dále obec od okamžiku,
kdy nepodnikající fyzická osoba odpad odloží na místě k tomu určeném; obec se
současně stane vlastníkem tohoto odpadu.
12.Oprávněnou osobou je každá osoba, která je oprávněná k nakládání s odpady
podle zákona o odpadech nebo podle zvláštních právních předpisů2.
13. Sběrný dvůr je oplocené místo zřízené městem a provozované oprávněnou
osobou, které slouží ke sběru komunálních odpadů a třídění vybraných složek
komunálního odpadu, včetně nebezpečných složek komunálního odpadu. Adresa:
Žamberk, Zemědělská ulice 1052.
14. Centrum nakládání s odpady Dlouhoňovice (CNO Dlouhoňovice) je oplocené
místo zřízené městem a provozované oprávněnou osobou, které slouží ke sběru
a recyklaci biologicky rozložitelných odpadů a stavebních odpadů. Adresa:
Dlouhoňovice, Písečská 38.
15. Technickým zařízením se rozumí velkoobjemové kontejnery a nákladní plochy
automobilů, které slouží pro odkládání odpadů.
16. Vyřazeným elektrozařízením se rozumí kompletní nedemontované elektrické
a elektronické zařízení a spotřebiče z domácností.
17. Zpětným odběrem elektrozařízení je bezplatné převzetí použitých výrobků
(elektrické a elektronické zařízení pocházející z domácností, výbojky a zářivky,
galvanické články a přenosné baterie, elektrické akumulátory).
18. Elektroodpad je elektrozařízení, které se stalo odpadem, včetně komponentů,
konstrukčních dílů a spotřebních dílů, které v tom okamžiku jsou součástí zařízení.
Čl. 3
Třídění odpadů a použitých elektrozařízení
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 a který je v souladu se zákonem o odpadech, a se zvláštními právními
předpisy. Komunální odpad se třídí na následující složky:
a) papír
b) sklo (čiré a barevné)
c) plasty
d) nápojové kartony (směsné vícevrstvé obaly)
e) kovy
f) biologicky rozložitelný komunální odpad (BRKO)
g) oděvy a textilní materiály
h) objemný odpad
i) nebezpečný odpad včetně elektroopadu (odpad vykazující jednu nebo více
nebezpečných vlastností)
j) vyřazené elektrozařízení
k) směsný komunální odpad zbylý po vytřídění výše uvedených složek, který tyto
složky nesmí obsahovat, pokud nejsou znehodnoceny pro další využití.
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Čl. 4
Místa určená pro odkládání odpadů a použitých výrobků
1. Místa určená pro odkládání vytříděných složek komunálního odpadu jsou:
 zvony a velkoobjemové kontejnery o objemu 1 500 až 7 000 litrů (na papír
modrá barva, na barevné sklo zelená barva, na čiré sklo bílá barva, na plasty
a nápojové kartony žlutá barva) umístěné po celý rok v obvodu města (viz
příloha č. 1 této vyhlášky).
 barevné plastové pytle na papír (modrá barva), nápojové kartony (oranžová
barva), plasty (žlutá barva) nebo drobné kovové odpady (transparentní)
používané v rámci pytlového sběru. Naplněné pytle se umístí k nádobám na
směsný komunální odpad (popelnicím), jejichž svoz je vždy každé první úterý
v měsíci.
 compostainery – speciální sběrné nádoby pro biologicky rozložitelný
komunální odpad o objemu 140, 240 litrů (barva hnědá) umístěné na sběrných
místech příslušných k obytným nemovitostem. Svoz je organizován vždy
v úterý a ve středu jedenkrát za 14 dní od dubna do listopadu dle rozdělení ulic
města (viz příloha č. 2 této vyhlášky).
 kontejner na oděvy a textil o objemu 12 000 litrů (barva žlutá) umístěný
v Nádražní ulici u budovy městského úřadu č.p. 833.
 odpadkové koše na shromažďování drobného odpadu, např. obalů od
nanuků, občerstvení nebo bonbónů, umístěné celoročně na území města.
 sběrný dvůr – odpady lze předávat po celý rok v provozní době určené
provozovatelem.
 CNO Dlouhoňovice – biologicky rozložitelné odpady a stavební odpady lze
předávat po celý rok v provozní době určené provozovatelem.
 výkupna druhotných surovin – odpady lze předávat po celý rok v provozní
době určené provozovatelem výkupen druhotných surovin na území města
Žamberk.
 technická zařízení, která jsou přistavována ve sběrných místech města nebo
v areálu TS ŽAMBERK s.r.o. pro objemný, biologicky rozložitelný odpad nebo
stavební odpad.
 školy a školská zařízení, která jsou přihlášena do „Soutěže ve sběru
druhotných surovin pro žamberské školy“, jež organizuje město Žamberk.
2. Místa určená pro odkládání směsného komunálního odpadu
 sběrné nádoby o objemu 110, 120, 240, 1 100 litrů (popelnice), které budou
přistaveny v den svozu na svozové trase.
 velkoobjemové kontejnery o objemu 7 000 litrů v ul. Kyjevská, 28. října,
Sokolovská, U polikliniky, Pionýrů („Panel“ a „Blok B“), v areálu TS ŽAMBERK
s.r.o. a na městském koupališti.
 plastové pytle lze použít k odkládání směsného komunálního odpadu pouze
v lokalitách s hůře dostupným příjezdem U Dlouhoňovic (směr Libchavy),
Polsko, U Kunvaldu, Zámecký park, U Splavu, Nad Kapličkou, Pod Sanatoriem,
Na Skalce.
3. Místa určená pro odkládání nebezpečných složek komunálního odpadu
 nádoby na galvanické články a tužkové baterie (zelená barva) jsou
celoročně umístěny ve všech prodejnách města, kde se baterie ploché, tužkové
a monočlánky prodávají.
 nádoby na léky (černo-červená barva) jsou celoročně umístěny na Poliklinice
Žamberk u schodiště v suterénu, v lékárně Laura v Nádražní ulici 53,
a v lékárně U Zlaté koruny na náměstí Gen. Knopa 1061.
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technická zařízení, která jsou jednorázově umístěna ve sběrném místě
města, tj. v areálu TS ŽAMBERK s.r.o., Zemědělská 1052 pro veškeré
nebezpečné složky komunálního odpadu.
sběrný dvůr – odpady lze předávat po celý rok v provozní době určené
provozovatelem.

4. Místa zpětného odběru použitých elektrozařízení
 sběrný dvůr – odpady lze předávat po celý rok v provozní době určené
provozovatelem.
 poslední prodejce (prodejny elektrospotřebičů) – odpady lze předávat po
celý rok v provozní době určené provozovatelem.
 červené kontejnery umístěné po celý rok v obvodu města (viz příloha č. 3
této vyhlášky).
 školy a školská zařízení, která jsou přihlášena do „Soutěže ve sběru
druhotných surovin pro žamberské školy“, jež organizuje město Žamberk.
 E-box umístěný v budově radnice (Masarykovo nám.) a městského úřadu
(Nádražní 833).
Čl. 5
Povinnosti fyzických osob při nakládání s komunálními odpady
Fyzické osoby jsou povinny ode dne účinnosti této vyhlášky:
a) komunální odpad třídit na složky uvedené v Čl. 3 této vyhlášky, odděleně je
shromažďovat a předávat k využití nebo odstranění podle městem stanoveného
systému.
b) odkládat komunální odpad respektive jeho složky pouze na místa k tomu určená
v Čl. 4 této vyhlášky. Do odpadkových košů na veřejném prostranství nepatří
komunální odpad z domácností a z podnikatelské činnosti.
c) ukládat do sběrných nádob pouze složky odpadu, které odpovídají označení a barvě
sběrné nádoby. Užívání sběrných nádob pro jiné složky odpadu a k jinému účelu je
zakázáno, zejména pro stavební odpady, kameny,kapaliny, odpady s nebezpečnými
vlastnostmi (toxické, výbušné, žíravé).
d) zbavit se elektrozařízení nebo elektroodpadu pocházejícího z domácnosti smí jeho
držitel jen předáním na místo zpětného odběru, zpracovateli nebo na místo
odděleného sběru.
Čl. 6
Původci odpadů
Původci odpadů, kteří produkují odpad zařazený podle Katalogů odpadů1 jako odpad
podobný komunálnímu z činnosti právnických osob a fyzických osob oprávněných
k podnikání, mohou na základě smlouvy s městem využít systému pro nakládání
s komunálním odpadem, který zavádí tato vyhláška.
Čl. 7
Stavební odpad
Stavební odpad vzniklý při stavební činnosti občanů, popř. právnických nebo fyzických
osob oprávněných k podnikání, bude odděleně shromažďován a odkládán na technická
zařízení oprávněné osoby, která budou odvezena na náklady objednatele. Se stavebními
odpady bude nakládáno podle zvláštních předpisů3.
Tímto se nevylučuje možnost zajistit odložení, odvoz a odstranění tohoto odpadu vlastními
prostředky, popř. jiným způsobem, který je v souladu s platnými právními předpisy. Tuto
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skutečnost prokáže stavebník dokladem oprávněné osoby, a to pro případnou kontrolu
odstranění stavebního odpadu.
Čl. 8
Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, třídění, využívání
a odstraňování komunálních odpadů
Za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů je v městě Žamberku zaveden v souladu se zákonem č. 565/1990
Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, místní poplatek. Jeho výše pro
fyzické osoby a další podrobnosti k jeho zavedení a výběru jsou upraveny v samostatné
obecně závazné vyhlášce o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
Čl. 9
Pokuty a sankce
Porušování povinností zavedeného systému městem Žamberk pro nakládání s komunálním
a stavebním odpadem bude postihováno podle obecně závazných právních předpisů4.
Čl. 10
Kontrolní činnost
Dohled a kontrolu dodržování ustanovení této obecně závazné vyhlášky provádějí
pracovníci Městského úřadu Žamberk, odboru životního prostředí a zemědělství,
Stavebního úřadu a Městské policie Žamberk.
Čl. 11
Závěrečná ustanovení
Touto vyhláškou se ruší obecně závazná vyhláška města Žamberk č. 8/2009 o systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
vznikajících na katastrálním území města Žamberk, včetně systému nakládání se
stavebním odpadem.
Čl. 12
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 01.01.2013.

Jiří Dytrt, v.r.
starosta

Ing. Petr Novotný, v.r.
1. místostarosta

1

) Vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných
odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu
a tranzitu odpadů (Katalog odpadů)
2

) Např. zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon
č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 138/1973 Sb., ve znění pozdějších předpisů,
zákon č. 309/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
3

) Vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady

4

) Např. zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně
některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů
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Příloha č. 1
Umístění sběrných nádob (zvonů) na území města Žamberk pro vytříděné složky komunálního odpadu

PAPÍR
stanoviště
Raisova ulice
Kyjevská ulice
Sokolovská ulice (tělocvična Žirafa)
ulice 28.října (u ZŠ 581)
Nádražní ulice (gymnázium)
Masarykovo náměstí
Jiráskovo náměstí
Husovo nábřeží (u Policie ČR)
Macharova ulice
Albertovo náměstí
Tovární ulice (u ČOV a Royan)
Betlém, Zkrácená ulice
ulice Čs.armády (u Benziny)
Divišova ulice (u Konzum Marketu)
náměstí Generála Knopa
Rozálka (u pneuservisu)
ulice Pionýrů (u SBD)
Pod Černým lesem (u kempu)
Albertinum (sídliště rodinných domů)
Albertinum (areál odborn.léč.ústavu)
Nádražní ulice (u Penny Marketu)
Nádražní ulice (u pověřeného úřadu)
U Polikliniky (sídliště u čp. 1059-1060)
Tylova ulice
Zemědělská ulice (Sběrný dvůr)
U Daliborky
ulice Pionýrů (v sídlišti)
ulice 28. října (park branka)
Nádražní ulice (u ZŠ 743)

1 500
litrů

2 500
litrů
1
1
1
1

7 000
litrů

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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barevné
1 500
2 500
litrů
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1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

SKLO
bílé
1 500
litrů
1
1
1
1

PLASTY
1 500
litrů

1 800
litrů

2 500
litrů
1
1

1

4 000
litrů

1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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1
1
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1

1
1
2
1
1
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1
1
1

1
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1
1
1
1

1
1
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1
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1
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Nádražní ulice (u bytovek čp. 820-825
Nádražní ulice (u bytovky vlak.nádraží)
Komenského ulice (dvůr gymnázia)
Divišova ulice (u BILLY)
sídliště Pod Jatky
sídliště Velký Hájek
Za Kasárny
celkem
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© Tento dokument je vlastnictvím Města Žamberk a jeho šíření v jakékoliv formě bez souhlasu
schvalovatele je zakázáno. Každý zaměstnanec odpovídá za to, že pracuje s platnou verzí dokumentu ©
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Příloha č. 2
Seznam ulic města Žamberk pro svoz biologicky rozložitelných odpadů ze
sběrných nádob (compostainerů) v ÚTERÝ
Nádražní, Fučíkova, Pod Karlovicemi, Na Výsluní, Sokolovská, Kyjevská, Kpt. Nálepky,
Školská, Dukelská, Nerudova, Březinova, Raisova, Tylova, U Velorexu, U Daliborky,
Řadová, Smetanova, Nad Poliklinikou, U Polikliniky, náměstí Generála Knopa, Divišova,
28. října, Lukavská, U Lukavice, Příčná, Revoluční, 17. listopadu, Na Lindrách, Kostelní,
Mánesova, Komenského, Vrchlického, Klostermannova, Na Rozárce, Ořechová, Na
Špitálce, U Dlouhoňovic.

Seznam ulic města Žamberk pro svoz biologicky rozložitelných odpadů ze
sběrných nádob (compostainerů) ve STŘEDU
Masarykovo náměstí, Pod Radnicí, Vrbí, Českých bratří, Hluboká, Havlenova, Havlíčkovo
nábřeží, Pod Skalami, Severní, Polní, Za Kasárnami, Na Skalách, Zahradní, Do Kotle, Čs.
armády, Zkrácená, Tovární, Polsko, Dymlovská, Albertova, Pod Suticí, Za Kopečkem,
V Břízkách, Sadová, Luční, Albertinum (č.p. 223), Orlická, Máchova, Husovo nábřeží,
Brorsenova, Albertovo náměstí, Terezy Svatové, Pod Sanatoriem, V Zátiší, Macharova,
Chelčického, Dvořákova, Draha, Jeselská, Spišská, Krátká, Pod Kapličkou, Lipová,
Družstevní, Zámecká, Tyršova, Pod Schody, Jiráskovo náměstí.

Příloha č. 3
Umístění červených kontejnerů na území města Žamberk pro sběr
dosloužilých elektrozařízení
číslo
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ulice
Divišova
Čs. armády
Náměstí Gen. Knopa
Nádražní
Pionýrů
Sokolovská
28. října
Albertova
Za Kopečkem
Tovární

stanoviště
u BILLy
naproti čerpací stanici PHM
u kontejnerů na tříděný odpad
u Penny Marketu
u SBD
u tělocvičny u komína
u branky do parku
u Pivnice Na kopečku
sídliště rodinných domů u Albertina
parkoviště u bývalé Mosilany

