
 
 

M Ě S T Y S  N O V Ý  H R Á D E K  

 

Obecně závazná vyhláška 

č. 1 /2016, 

o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání  
a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem 

na území městyse Nový Hrádek 
 
Zastupitelstvo městyse Nový Hrádek se na svém zasedání dne 25.08.2016 usnesením 

č. ZM 23 -266 /2016 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 (dále jen „vyhláška“):  
 
 

Článek 1  
Úvodní ustanovení  

 
Tato vyhláška stanovuje systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání 
a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území městyse Nový Hrádek, včetně 
nakládání se stavebním odpadem1. 
 
 

Článek 2  
Třídění komunálního odpadu  

 
1)  Komunální odpad se třídí na složky:  

a)  Biologické odpady rostlinného původu,  
b)  Papír,  
c)  Plasty,  
d)  Sklo čiré,  
e) Sklo barevné,  
f) Nápojové kartony, 
g)  Kovy,  
h)  Objemný odpad,  
i)  Nebezpečné komunální odpady,  
j)  Směsný komunální odpad.  
 

2) Objemný odpad je takový odpad, který vzhledem ke svým rozměrům nemůže být 
umístěn do sběrných nádob (např. koberce, matrace, nábytek…). 
 

3) Směsným komunálním odpadem se rozumí zbylý komunální odpad po stanoveném 
vytřídění podle odstavce 1 písm. a) až i).  

 

 

                                                           
1 vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 93/2016 Sb., o Katalogu odpadů 



Článek 3  
Shromažďování tříděného odpadu  

 
1)  Tříděný komunální odpad je shromažďován do zvláštních sběrných nádob, 

velkoobjemových kontejnerů a sběrných pytlů.  
 
2)  Pro shromažďování biologických odpadů rostlinného původu je určen 

velkoobjemový kontejner umístěný v období od 1. dubna do 31. října v Klainově ulici 
(„Písník“). 

 
3)  Pro shromažďování papíru je určena zvláštní sběrná nádoba modré barvy umístěná 

u kina a zvláštní sběrná nádoba označená nápisem umístěná v základní škole.  
 
4)  Pro shromažďování plastů jsou určeny zvláštní sběrné nádoby žluté barvy umístěné: 

a)  u kina, 
b)  v části Rzy u rekreačního zařízení ASTRA, 
c)  v části Dlouhé u rekreačního zařízení Policie ČR. 

 Pro oddělené soustřeďování plastů - PET lahví slouží také sběrné plastové pytle žluté 
barvy2. Stanoviště pro odkládání naplněných sběrných pytlů jsou u zvláštních sběrných 
nádob u kina. 

 
5)  Pro shromažďování skla čirého jsou určeny zvláštní sběrné nádoby bílé barvy (zvony) 

umístěné: 
a)  za budovou úřadu městyse, 
b)  v části Rzy u rekreačního zařízení ASTRA, 
c)  v části Dlouhé u rekreačního zařízení Policie ČR. 
 

6)  Pro shromažďování skla barevného jsou určeny zvláštní sběrné nádoby zelené barvy 
(zvony) umístěné: 
a)  za budovou úřadu městyse, 
b)  v části Rzy u rekreačního zařízení ASTRA, 
c)  v části Dlouhé u rekreačního zařízení Policie ČR. 

 
7)  Pro shromažďování nápojových kartonů jsou určeny sběrné plastové pytle oranžové 

barvy2. Stanoviště pro odkládání naplněných sběrných pytlů jsou u zvláštních sběrných 
nádob u kina. 

 
8)  Pro shromažďování kovů je určen velkoobjemový kontejner umístěný u kina.  
 
9)  Pro shromažďování objemného odpadu je určen velkoobjemový kontejner umístěný 

u mateřské školy.  
 
10)  Pro shromažďování nebezpečných komunálních odpadů jsou určeny zvláštní sběrné 

nádoby umístěné 2x ročně před budovou úřadu městyse. Informace o termínech sběru 
jsou zveřejňovány na úřední desce úřadu městyse, na webových stránkách městyse, 
na výlepových plochách a v letácích doručovaných do všech domácností.  

 
11) Do zvláštních sběrných nádob, sběrných pytlů a velkoobjemových kontejnerů je 

zakázáno ukládat jiné složky komunálních odpadů, než pro které jsou určeny. 
 
 
 
 
 

                                                           
2 sběrné pytle lze obdržet zdarma na úřadu městyse 



Článek 4 
Shromažďování směsného komunálního odpadu  

 
1) Směsný komunální odpad se shromažďuje do sběrných nádob a sběrných pytlů 

(označených logem svozové společnosti). 
 

2) Pro účely této vyhlášky se sběrnými nádobami rozumějí:  
a)  typizované sběrné nádoby - popelnice, určené ke shromažďování směsného 

komunálního odpadu,  
b)  typizované odpadkové koše, které jsou umístěny na veřejných prostranstvích, 

sloužící pro odkládání drobného směsného komunálního odpadu. 
 

3) Stanoviště sběrných nádob a sběrných pytlů jsou individuální nebo společná pro více 
uživatelů. Stanoviště sběrných nádob a sběrných pytlů je místo, kde jsou sběrné 
nádoby či sběrné pytle trvale nebo přechodně umístěny za účelem dalšího nakládání 
se směsným komunálním odpadem oprávněnou osobou.  
 

 
Článek 5 

Informace o 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.  

 
 

Článek 6 
Informace o nakládání s některými použitými výrobky3 

 
1) Nepoužitelná léčiva lze odevzdávat v lékárnách4.  

 

2) Použité baterie lze odložit v rámci zpětného odběru do zvláštního boxu umístěného 

v budově úřadu městyse, ve škole a v obchodě. 

 

3) Elektrozařízení pocházející z domácností nebo elektroodpad lze předat na místě 

zpětného odběru, které se nachází pro malé elektrospotřebiče na úřadu městyse, pro 

velké elektrospotřebiče za úřadem městyse nebo v rámci odděleného mobilního sběru. 

Informace o tomto sběru jsou zveřejňovány na úřední desce úřadu městyse, 

na webových stránkách městyse, na výlepových plochách a v letácích doručovaných 

do všech domácností. 

 

4) Charitativní sbírka použitého oblečení, obuvi a hraček je zajišťována prostřednictvím 

speciální nádoby označené nápisem, která je umístěna za úřadem městyse. 

 
 
 
 
 

                                                           
3 nakládání s výrobky, které nejsou komunálním odpadem 
4  § 89 odst. 2 zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech, ve znění pozdějších předpisů 



 
Článek 7  

Závěrečná ustanovení  
 

1)  Nabytím účinnosti této vyhlášky se zrušuje Obecně závazná vyhláška č. 1/2015, 
o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání 
a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území 
obce Nový Hrádek, ze dne 26. 3. 2015. 

 
2) Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyhlášení. 
 

 

 

 

 

 

 

 Ing. Pavel Sobotka  Bc. Zdeněk Drašnar 

 místostarosta  starosta 

 
 
 
Vyvěšeno na úřední desce úřadu městyse dne: 17.10.2016 

Sejmuto z úřední desky úřadu městyse dne: …………………………..  

Zveřejnění bylo shodně provedeno na elektronické úřední desce. 


