OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA
MĚSTA ŠUMPERKA č. 7/2007
KTEROU SE STANOVÍ SYSTÉM SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU,
PŘEPRAVY, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ
KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ VZNIKAJÍCÍCH NA ÚZEMÍ MĚSTA
ŠUMPERKA A SYSTÉM NAKLÁDÁNÍ SE STAVEBNÍM ODPADEM
VZNIKAJÍCÍM NA ÚZEMÍ MĚSTA ŠUMPERKA
(VYHLÁŠKA O ODPADECH)
Zastupitelstvo města Šumperka se na svém zasedání dne 13. 9. 2007 usnesením č. 369/07 usneslo
vydat v souladu s ustanoveními § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a na základě ustanovení § 17 odst. 2 zákona
č. 185/2001 Sb., o odpadech a změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, tuto
obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):
ČÁST PRVNÍ
OBECNÁ USTANOVENÍ
Čl. 1
Předmět a působnost vyhlášky
Vyhláška stanoví:
a) systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
vznikajících na území města Šumperka a systém nakládání se stavebním odpadem na území
města Šumperka (dále jen ”systém”),
b) povinnosti fyzických osob při nakládání s komunálním odpadem a při nakládání se stavebním
odpadem.
Čl. 2
Základní pojmy
Pro účely této vyhlášky:
1)
a) komunální odpad je veškerý odpad vznikající na území města při činnosti fyzických osob a který
2)
je uveden jako komunální odpad v prováděcím právním předpisu , s výjimkou odpadů vznikajících
u právnických osob nebo fyzických osob oprávněných k podnikání,
3)
b) svozová společnost je oprávněná osoba , se kterou uzavřelo město smlouvu na zajištění systému
nebo její subdodavatel,
c) směsný odpad je složka komunálního odpadu, která zůstává po vytřídění skla, plastů, papíru a
lepenky, kompozitních obalů (složených obalů), kovů, biologicky rozložitelného komunálního
odpadu (BRKO), objemného a nebezpečného odpadu z komunálního odpadu. Směsným odpadem
je i drobný odpad (odpadky) odložený do odpadkových košů, umístěných na veřejných
prostranstvích,
d) biologicky rozložitelný komunální odpad (BRKO) je zejména suchý rostlinný materiál, zahradní
odpad (tráva, seno, sláma, rostliny, kořeny a stonky bylin, květenství a plody bylin a dřevin, jehličí,
piliny, třísky, drobný prořez), odpad z drobného chovu (podestýlka, zbytky krmiva rostlinného
původu),
e) objemný odpad je složka komunálního odpadu, která pro velké rozměry nemůže být odkládána
do sběrných nádob na směsný odpad,
4)
5)
f) nebezpečný odpad je odpad vykazující jednu nebo více nebezpečných vlastností , druhy
2)
nebezpečného odpadu s katalogovými čísly jsou uvedeny v příloze č. 1 k této vyhlášce,
g) zpětný odběr elektrozařízení – odebírání použitých elektrozařízení pocházejících z domácností,
h) okolí sběrných nádob je prostor vymezený vzdáleností 2 m (všemi směry) od sběrných nádob,
i) sběrná nádoba je typizovaná nádoba určená k odložení složek odpadu (tzv. popelnice nebo
3
kontejner) s vnitřním objemem od 0,06 do 6,50 m , která je ve vlastnictví svozové společnosti,
města nebo uživatele. Ve sběrné nádobě jsou složky odpadu přechodně shromážděny do doby
svozu. Sběrnou nádobou je rovněž velkoobjemový kontejner (s vnitřním objemem větším
3
než 5 m ) a odpadkový koš, umístěný na veřejném prostranství. Označení sběrných nádob je
uvedeno v příloze č. 2 k této vyhlášce,
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j)

dostatečný objem sběrné nádoby na směsný odpad je takový vnitřní objem sběrné nádoby nebo
součet vnitřních objemů sběrných nádob, který při dané frekvenci svozu odpadu a při daném počtu
osob užívajících objekt umožňuje uložit veškerý směsný odpad, vznikající při provozu domácností
v objektu, do sběrné nádoby. Doporučený dostatečný objem je 22 litrů na osobu a týden,
k) shromažďovací místo nebezpečných odpadů je sběrný dvůr,
l) sběrný dvůr města je zařízení, ve kterém mohou občané města Šumperka v provozní době
(uvedené v příloze č. 3 k této vyhlášce) a v součinnosti s obsluhou odkládat
- objemný odpad z domácnosti,
- nebezpečné složky komunálního odpadu,
- stavební odpad,
- znehodnocené nebo neúplné elektrospotřebiče,
- pneumatiky z osobních automobilů,
- biologicky rozložitelný komunální odpad (BRKO).
ČÁST DRUHÁ
KOMUNÁLNÍ ODPAD
Čl. 3
Třídění odpadu
Komunální odpad (dále jen ”odpad”) se třídí na následující složky:
a) papír a lepenka,
b) kompozitní obaly (složené obaly),
c) sklo,
d) plasty,
e) kovy,
f) biologicky rozložitelný komunální odpad (BRKO),
g) objemný odpad,
h) nebezpečný odpad,
i) směsný odpad.
Čl. 4
Místa určená pro odkládání odpadu
6)

1. Místa určená pro odkládání odpadu , vznikajícího fyzickým osobám na území města Šumperka
jsou:
7)
a) sběrné nádoby pro jednotlivé složky odpadu, umístěné v souladu se zvláštními předpisy , a
uvedené v příloze č. 2 této vyhlášky,
b) sběrný dvůr města (ul. Anglická č. 1, Šumperk),
c) jiná místa, pokud je v nich městem organizován sběr určitých složek odpadu,
8)
d) místa zajištěná oprávněnými osobami pro vybrané odpady .
2. Místo určené pro odkládání odpadu dle odstavce 1 písm. b) smějí využívat jen obyvatelé města
Šumperka. Svůj pobyt prokáží občanským průkazem nebo průkazem o Povolení k pobytu cizince
na území ČR.
Čl. 5
Povinnosti fyzických osob
1. Fyzické osoby, pokud odpad sami nevyužijí v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a
9)
změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zvláštními právními předpisy ,
10)
jsou povinny :
a) nakládat s komunálním odpadem v souladu se systémem města a se stavebním odpadem
v souladu se zákonem o odpadech, a to ode dne účinnosti této vyhlášky,
b) odpad třídit na složky uvedené v čl. 3,
c) biologicky rozložitelný komunální odpad (BRKO) odložit do označených sběrných nádob nebo
na sběrný dvůr,
d) vytříděné sklo, plasty, papír a lepenku, kompozitní obaly (složené obaly) odkládat
do označených sběrných nádob,
e) vytřídit nebezpečné odpady z komunálního odpadu a předávat je na sběrný dvůr,
f) objemný odpad odkládat do označených velkoobjemových kontejnerů nebo na sběrný dvůr,
g) směsný odpad odkládat do určených sběrných nádob,
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h) nepřeplňovat nádoby, odpad ukládat tak, aby se víko nádoby dalo uzavřít,
i) minimalizovat objem odkládaného odpadu (stlačit, složit, poskládat apod.),
j) zbavit se elektrozařízení pocházejícího z domácnosti a podléhajícího zpětnému odběru smí
11)
jeho držitel jen jeho předáním na místě zpětného odběru .
2. Fyzickým osobám se zakazuje:
a) ukládat do sběrných nádob složky odpadu, které neodpovídají označení sběrné nádoby,
b) strhávat ze sběrných nádob informace svozové společnosti,
c) ukládat žhavý popel do sběrných nádob,
d) ukládat do odpadkových košů umístěných na veřejném prostranství odpad z domácnosti.
Čl. 6
Umísťování sběrných nádob a frekvence svozu
1. Sběrné nádoby, pro které není určeno stálé místo (stanoviště) na veřejném prostranství (např.
záliv obslužné komunikace), se umísťují před plánovaným svozem (uvedeným v příloze č. 4 k této
vyhlášce) na veřejných prostranstvích, případně na jiných vhodných místech tak, aby byly dobře
přístupné (zejména v zimě) svozové firmě a umožňovaly jí řádný svoz komunálního odpadu.
2. Jestliže nebyl proveden svoz v řádném termínu (uvedeným v příloze č. 4 k této vyhlášce) a dojde
k naplnění nádoby je možno uložit odpad vedle sběrné nádoby do vhodného obalu (pevného
igelitového pytle) tak, aby nedošlo k úniku komunálního odpadu na veřejné prostranství.
3. Svoz směsného odpadu je zajišťován s minimální frekvencí 1x za 7 dní.
ČÁST TŘETÍ
STAVEBNÍ ODPAD
Čl. 7
Nakládání se stavebním odpadem
Fyzické osoby mohou bezplatně předat stavební odpad v množství, které nepřekročí objemově jeden
3
m a váhově 200 kg měsíčně ve sběrném dvoře města. Toto množství nelze kumulovat.
ČÁST ČTVRTÁ
SANKCE A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
Čl. 8
Kontrolní činnost
Dodržování povinností stanovených touto vyhláškou kontroluje Městská policie Šumperk a pověření
pracovníci Městského úřadu v Šumperku.
Čl. 9
Sankce
12)

Na porušení povinností stanovených touto vyhláškou se vztahují zvláštní právní předpisy .
Čl. 10
Zrušovací ustanovení a účinnost
1. Dnem účinnosti této vyhlášky se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 3/2006, kterou se stanoví
systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
vznikajících na území města Šumperka a systém nakládání se stavebním odpadem vznikajícím na
území města Šumperka (vyhláška o odpadech), která byla schválena ZM dne 15. 6. 2006 a nabyla
účinnosti dnem 1. 9. 2006.
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2. Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. 10. 2007.

Mgr. Zdeněk Brož v.r.
starosta města

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)
8)
9)

10)

11)
12)

Ing. Marek Zapletal v.r.
místostarosta

§ 4 písm. b) zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění
pozdějších předpisů
vyhláška MŽP 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), ve znění pozdějších předpisů
§ 4 písm. r) zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění
pozdějších předpisů
§ 4 písm. a) zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění
pozdějších předpisů
příloha č. 2 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění
pozdějších předpisů
§ 17 odst. 3 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění
pozdějších předpisů
například zákon č.13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
například JK Morava spol. s r.o., Šumperk; EKOKOM a.s., Praha 4;
zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně
ovzduší), ve znění pozdějších předpisů
§ 17 odst. 4 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění
pozdějších předpisů
ELEKTROWIN a.s., Praha 4; ASEKOL s.r.o., Praha 4; EKOLAMP s.r.o., Praha 10
§ 46 odst. 2 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů

Příloha č. 1 – nebezpečný odpad
Příloha č. 2 – sběrné nádoby určené k odkládání odpadu a jejich označení
Příloha č. 3 – provozní doba sběrného dvora
Příloha č. 4 – harmonogram svozu

Vydává Město Šumperk

-4-

PŘÍLOHA Č. 1
OBECNĚ ZÁVAZNÉ VYHLÁŠKY
MĚSTA ŠUMPERKA č. 7/2007
Nebezpečný odpad
Katalogové číslo
druhu odpadu

Název odpadu

20 01 13

Rozpouštědla

20 01 14

Kyseliny

20 01 15

Zásady

20 01 17

Fotochemikálie

20 01 19

Pesticidy

20 01 21

Zářivky a jiný odpad obsahující rtuť

20 01 23

Vyřazená zařízení obsahující chlorfluoruhlovodíky

20 01 26

Olej a tuk

20 01 27

Barvy, tiskařské barvy, lepidla a pryskyřice obsahující nebezpečné
látky

20 01 29

Detergenty obsahující nebezpečné látky

20 01 31

Nepoužitelná cytostatika

20 01 32

Jiná nepoužitelná léčiva

20 01 33

Baterie a akumulátory – olověné akumulátory, nikl-kadmiové
akumulátory nebo baterie obsahující rtuť a netříděné baterie a
akumulátory obsahující tyto baterie

20 01 35

Vyřazené elektrické a elektronické zařízení obsahující nebezpečné
látky neuvedené pod čísly 20 01 21 a 20 01 23

20 01 37

Dřevo obsahující nebezpečné látky

PŘÍLOHA Č. 2
OBECNĚ ZÁVAZNÉ VYHLÁŠKY
MĚSTA ŠUMPERKA č. 7/2007
Sběrné nádoby určené k odkládání odpadu a jejich označení
Název odpadu

Identifikace sběrné nádoby

Označení

zelená se zeleným víkem objem 240 litrů

sklo barevné

zelená s bílým víkem objem 240 litrů

sklo čiré

zelená se žlutým víkem objem 1 100 litrů

směsné plasty

žlutá objem 1 100 litrů

směsné plasty

žlutá objem 240 litrů

směsné plasty

modrá objem 1 100 litrů

papír

modrá objem 240 litrů

papír

Kompozitní obal (složený
obal)

červená objem 240 litrů

nápojový karton

Biologický rozložitelný
odpad

plastové sběrné nádoby barvy hnědé zpravidla 240 litrů

separovaný sběr BRKO
zelený odpad

Objemný odpad

kovové sběrné nádoby zelené zpravidla nad 7 m3

bez označení

kovové sběrné nádoby pozinkované 1 100 litrů

bez označení

plastové sběrné nádoby barvy černé 1 100 litrů

bez označení nebo text komunální odpad

plastové sběrné nádoby barvy černé 240 litrů

bez označení nebo text komunální odpad

kovové sběrné nádoby pozinkované 110 litrů

bez označení

plastové sběrné nádoby barva černá (hnědá) 120 litrů

bez označení nebo text komunální odpad

kovové sběrné nádoby zelené 6 500 litrů

bez označení

kovové nebo plastové nádoby o objemu 10 - 60 litrů

bez označení

Sklo

Plasty

Papír a lepenka

Směsný odpad

Odpad z tržišť (odpadkové
koše)

PŘÍLOHA Č. 3
OBECNĚ ZÁVAZNÉ VYHLÁŠKY
MĚSTA ŠUMPERKA č. 7/2007
Provozní doba Sběrného dvora, Anglická 1, Šumperk
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek
Sobota
Neděle

8,00 - 12,00 13,00 - 17,00
8,00 - 12,00 13,00 - 17,00
8,00 - 12,00 13,00 - 17,00
8,00 - 12,00 13,00 - 17,00
8,00 - 12,00 13,00 - 17,00
8,00 - 12,00
zavřeno
zavřeno

PŘÍLOHA Č. 4
OBECNĚ ZÁVAZNÉ VYHLÁŠKY MĚSTA ŠUMPERKA Č. 7/2007
den
ulice
svozu
středa 17.listopadu
středa

poznámka

28.října

PLÁN SVOZU
den
ulice
svozu
pátek
Francouzská
pondělí Gagarinova

poznámka
jen pro vybrané nádoby

pondělí 8.května

pátek

Gagarinova

pátek

A. Kašpara

pátek

Gen. Krátkého

středa

Alšova

pátek

Gen. Svobody

A. Kašpara - Lidická

středa

Gen. Svobody

Slovanská - A.Kašpara

pondělí Americká
pátek

Anglická

pátek

Hálkova

středa

B. Němcové

středa

Hanácká
Haškova

pondělí B. Václavka

ČSA - Revoluční

středa

pátek

Revoluční - Nezvalova

středa

Havlíčkova

středa

Hlavní třída

pátek

Holandská

B. Václavka

pondělí Bachmačská
středa

Balbínova

pondělí Banskobystrická

pondělí Holubí

pátek

pátek

Belgická

Horova

pondělí Bezejmenná

pátek

Hrabenovská

pátek

pátek

Hrubínova

Bezručova

pondělí Blahoslavova

pátek

Husitská

pondělí Blanická

středa

Husovo nám.

pátek

Blatná

pondělí Hybešova

středa

Bludovská

pátek

Bohdíkovská

k hájence

pondělí Bratislavská
pátek

Bratrušovská

pondělí Brněnská
pondělí Březinova

jen pro vybrané nádoby

pondělí Chodská

ČSA - Revoluční

pátek

Chodská

Revoluční - Nezvalova

pátek

Italská

pátek

J. z Poděbrad

pátek

Janáčkova

pátek

Jánošíkova

pátek

Březinova

pondělí Javoříčko

středa

Bří.Čapků

pondělí Jeremenkova

8. května - 17. listopadu

středa

Bulharská

středa

Jeremenkova

17.listopadu - Masarykovo nám.

Jesenická

pátek

Čajkovského

středa

středa

Čermákova

pondělí Jesenická

středa

Černohorská

středa

Bludov - Žerotínova
Vikýřovice - Žerotínova

Jílová

pondělí Čičákova

pondělí Jugoslávská

pondělí Čsl. armády

pátek

pátek

Denisova

pátek

K. H. Máchy

středa

Dobrovského

středa

Kladská
Kmochova

jen pro vybrané nádoby

Jugoslávská

pondělí Dolnomlýnská

pátek

pondělí Dolnostudénská

pátek

Kocourkova

středa

Dr. E. Beneše

středa

Komenského

středa

Dvořákovo nám.

pátek

Kosmonautů

pátek

Erbenova

středa

Kostelní nám.

středa

Kozinova

Gen. Svobody - Terezínská

pátek

Kozinova

Terezínská - Husitská

pondělí Evaldova
pátek

jen pro vybrané nádoby

Evaldova

pondělí F. L. Věka

pondělí Krameriova

středa

Feritová

pondělí Kranichova

středa

Fialova

pondělí Krapkova

pondělí Fibichova
pátek

jen pro vybrané nádoby

Fibichova

pondělí Finská

jen pro vybrané nádoby

středa

Krátká

středa

Květná

středa

Ladova

pátek

Finská

středa

Langrova

pátek

Foglarova

středa

Lautnerova

den
ulice
svozu
středa Ležáky

poznámka

den
ulice
svozu
pátek
Riegrova

pondělí Lidická

Uničovská - Revoluční

pondělí Rooseveltova

pátek

Revoluční - Vítězná

středa

Sadová

pondělí Linhartova

úterý

Samota

pátek

Lucemburská

pondělí Skřivánčí

středa

Luční

pátek

Sládkova

středa

Lužickosrbská

středa

Slavíčkova

středa

M. R. Štefánika

středa

Slovanská

pátek

M. Šaje

pátek

Sluneční

středa

Majakovského

pátek

Sokolská

pátek

Malá

středa

Sportovní

středa

Mánesova

středa

Starobranská

středa

Masarykovo nám.

pondělí Svatováclavská

pátek

Mazalova

Lidická

pátek

poznámka

Školní

pondělí Melantrichova

pondělí Šmeralova

nám. Svobody - Revoluční

pondělí Mendlova

pátek

Revoluční - K.H.Máchy

středa

pondělí Štechova

Muchova

Šmeralova

středa

Myslbekova

pondělí Šumavská

pátek

Myslivecká

pátek

středa

Na hradbách

pondělí Na Kopečku

středa

Tatranská

pátek

Temenická

pondělí Na Svahu

pátek

Terezínská

pondělí Na Výsluní

pátek

Tichá

pátek

nám. Jana Zajíce

pondělí Tolstého

středa

nám. Míru

středa

Trnkova

středa

nám. Republiky

středa

Třebízského

pondělí nám. Svobody

pátek

Tylova

středa

pondělí Tyršova

Nemocniční

středa

Nerudova

pondělí U cvičiště

pátek

Nezvalova

středa

středa

Okružní

pátek

U sanatoria

středa

U tenisu

pátek

P. Holého

pondělí Uničovská

středa

Palackého

středa

Úzká

pondělí Peckova

středa

Valašská

pátek

Pod hájovnou

středa

Vančurova

pátek

Pod lesem

pondělí Vikýřovická

pátek

Pod Rozhlednou

pátek

jen pro vybrané nádoby

Pod Senovou

pátek

Vítězná

středa

Vojanova

pátek

Vrchlického

pondělí Pod Vodárnou

středa

Vřesová

pátek

Pod Vyhlídkou

pátek

Vyhlídka

středa

Polní

pátek

Wolkerova

středa

Polská

středa

Zábřežská

pátek

Potoční

pondělí Zahradní

pondělí Pražská
pondělí Prievidzská
pátek

jen pro vybrané nádoby

Prievidzská

pondělí Příčná

pátek

Zahradní

středa

Zámecká ulička

pátek

Západní

jen pro vybrané nádoby

pondělí Zborovská

pátek

Puškinova

Husitská - Vrchlického

pátek

Zemědělská

středa

Puškinova

Hlavní třída - Husitská

středa

Ztracená

středa

Radniční

pátek

Reissova

pondělí Revoluční

Pod Senovou - Tichá 10

U potoka

pondělí Olomoucká

pondělí Pod Senovou

jen pro vybrané nádoby

Šumavská

pondělí Žerotínova

Dolní Studénky - Jesenická

středa

Žerotínova

Jesenická - Havlíčkova

pátek

Žižkova

