OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA
města Luhačovice
č. 2/2018
o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem
na území města Luhačovice
Zastupitelstvo města Luhačovice se na svém zasedání dne 21.6.2018 usnesením č.
515/Z28/2014-2018 usneslo vydat na základě § 17 odst. 2 zákona č. 185/2001 Sb., o
odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, 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:
Čl. 1
Úvodní ustanovení
1)

Tato obecně závazná vyhláška (dále jen „vyhláška“) stanovuje systém shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na
území města Luhačovice, včetně nakládání se stavebním odpadem1).

2) Pro účely této vyhlášky je sběrným dvorem místo, které slouží ke krátkodobému
shromažďování komunálního odpadu, s výjimkou směsného komunálního odpadu, a
které se nachází na ulici Družstevní, na pozemcích p.č. 1380/1 a p.č. 1380/2
v katastrálním území Luhačovice (dále jen „sběrný dvůr“). Informace o provozní době
sběrného dvora jsou zveřejněny na webových stránkách Technických služeb Luhačovice,
p.o.
Čl. 2
Třídění komunálního odpadu
1) Komunální odpad se třídí na složky:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

biologické odpady rostlinného původu
papír,
plasty včetně PET lahví,
sklo,
kovy,
nebezpečné odpady,
objemný odpad,
nápojové kartony,
směsný komunální odpad.

2) Směsným komunálním odpadem se rozumí zbylý komunální odpad po stanoveném
vytřídění druhotně využitelných složek komunálního odpadu podle odstavce 1 písm. a),
b), c), d), e), f), g) a h).
Čl. 3

1)

Vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 93/2016 Sb., o Katalogu odpadů
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Shromažďování tříděného odpadu
1) Vytříděné složky odpadů jsou shromažďovány do zvláštních sběrných nádob –
kontejnerů o objemu 1100 l a 5 m3, popelnic o objemu 240 l a 120 l, nebo do igelitových
pytlů.
2) Zvláštní sběrné nádoby jsou umístěny na stanovištích tříděného odpadu, která jsou
vyjmenovaná v příloze č. 1 této vyhlášky a ve sběrném dvoře.
3) Zvláštní sběrné nádoby jsou typově a barevně odlišeny a označeny příslušnými nápisy:
a)
b)
c)
d)
e)

biologické odpady rostlinného původu – popelnice a kontejnery, barva hnědá,
papír – popelnice barva červená a modrá, kontejnery barva modrá,
plasty, PET lahve – igelitové pytle, popelnice a kontejnery, barva žlutá,
sklo – popelnice a kontejnery, barva zelená,
nápojové kartony - igelitové pytle, barva oranžová.

4) Do zvláštních sběrných nádob je zakázáno ukládat jiné složky komunálních odpadů, než
pro které jsou určeny.
5) Tříděný odpad uvedený v odst. 3 tohoto článku vyhlášky a kovy lze také odevzdávat ve
sběrném dvoře.

Čl. 4
Sběr nebezpečných složek komunálního odpadu
1) Shromažďování nebezpečných složek komunálního odpadu podléhá požadavkům
stanoveným v čl. 3 odst. 4.
2) Nebezpečný odpad lze celoročně odevzdávat pouze do zvláštních kontejnerů k tomuto
účelu určených ve sběrném dvoře.

Čl. 5
Sběr a svoz objemného odpadu
1) Objemný odpad je takový odpad, který vzhledem ke svým rozměrům nemůže být
umístěn do sběrných nádob (např. koberce, matrace, nábytek aj.).
2) Sběr a svoz objemného odpadu je zajišťován dvakrát ročně jeho odebíráním na předem
vyhlášených přechodných stanovištích přímo do zvláštních sběrných nádob k tomuto
účelu určených. Informace o sběru jsou zveřejňovány na webových stránkách
Technických služeb Luhačovice, p.o.
3) Objemný odpad lze také odevzdávat do kontejnerů ve sběrném dvoře.
4) Shromažďování objemného odpadu podléhá požadavkům stanoveným v čl. 3 odst. 4.
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Čl. 6
Shromažďování směsného komunálního odpadu
1) Směsný komunální odpad se shromažďuje do sběrných nádob. Pro účely této vyhlášky
se sběrnými nádobami rozumějí:
a) typizované sběrné nádoby – popelnice o objemu 120 l nebo 240 l, kontejnery o
objemu 1100 l a 5 m3 a igelitové pytle určené ke shromažďování směsného
komunálního odpadu,
b) odpadkové koše, které jsou umístěny na veřejných prostranstvích v obci, sloužící pro
odkládání drobného směsného komunálního odpadu, který vznikl v souvislosti
s užitím veřejného prostranství.
2) Stanoviště sběrných nádob je místo, kde jsou sběrné nádoby trvale nebo přechodně
umístěny za účelem dalšího nakládání se směsným komunálním odpadem oprávněnou
osobou. Stanoviště sběrných nádob jsou individuální nebo společná pro více uživatelů.
3) Sběrné nádoby na směsný komunální odpad pořizují a udržují fyzické osoby na vlastní
náklady, jsou jejich majetkem.

Čl. 7
Nakládání se stavebním odpadem
1) Stavebním odpadem se rozumí 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 objednat u Technických služeb Luhačovice,
p.o. přistavení a odvoz velkoobjemového kontejneru, včetně likvidace odpadu; tato
služba je za úplatu. Dále je možné odložení stavebního odpadu ve stanoveném množství
do kontejnerů k tomuto účelu určených ve sběrném dvoře.

Čl. 8
Pravidla shromažďování směsného komunálního odpadu
1) Fyzická osoba je povinna nádobu na směsný komunální odpad umístit na přechodná
stanoviště na nezbytně nutnou dobu, a to tak, aby nebylo znemožněno či ztíženo
provedení svozu odpadů oprávněnou osobou.
2) Při ukládání odpadu do sběrných nádob je nutné počínat si tak, aby odpad z nádob
nevypadával a aby nebylo znemožněno či ztíženo provedení svozu odpadů oprávněnou
osobou; zejména není dovoleno odpad v nádobách zhutňovat, zapalovat, chemicky
upravovat, vylévat do nádob tekutiny, sypat do nich žhavý popel apod.
3) Zakazuje se do odpadkových košů umístěných na veřejných prostranstvích odkládat
směsný komunální odpad pocházející z domácností.
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Čl. 9
Závěrečná ustanovení
1) Nabytím účinnosti této vyhlášky se zrušuje Obecně závazná vyhláška města Luhačovice
ze dne 13.12.2001, č. 1/2001, o nakládání s komunálním odpadem.
2) Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni jejího vyhlášení.

Radomil Kop
místostarosta

Ing. Bc. Marie Semelová
starostka

Vyvěšeno na úřední desce dne: 18.07.2018
Sejmuto z úřední desky dne: 03.08.2018
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Příloha č.1
OBECNĚ ZÁVAZNÉ VYHLÁŠKY města Luhačovice č. 2/2018,
o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města Luhačovice
Stanoviště nádob pro tříděný odpad
ulice: Antonína Václavíka, Antonína Slavíčka, Betty Smetanové, Bezručova, Bílá čtvrť,
Branka, Dr. Palka Blaho, Dr. Veselého, Družstevní, Holubyho, Hradisko, Hrazanská, Josefa
Černíka, Jurkovičova alej, Kamenná, Komenského, Krátká, Kuželova, Leoše Janáčka, Lesní,
Lipová, Ludkovická, Lužné, Masarykova, Mlýnská, Nábřeží, Nádražní, Pod Kamennou, Pod
Léštím, Příční, Rumunská, Slunná, Solné, Stráň, Školní, U Šťávnice, Uherskobrodská,
Újezda, Úprkova, V Cihelně, V Drahách, Výsluní, Zahradní čtvrť, Zatloukalova
místní části:
Kladná Žilín
Polichno

Řetechov

na Dolině u zvoničky, nad hasičskou zbrojnicí, před bývalou hospodou, u
hlavní silnice poblíž čp. 125, u hlavní silnice poblíž čp. 69
na středu obce mezi bývalou školou a hospodou, na místní komunikaci směr
Biskupice, na místní komunikaci za hlavním železničním přejezdem, na
průjezdné komunikaci k nadjezdu, na místní komunikaci za potokem
(Dolňansko)
u hasičské zbrojnice, u fotbalového hřiště, na místní komunikaci směr
Pozlovice, na místní komunikaci směr Pradliska
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