Město Šternberk
Zastupitelstvo města Šternberka
Obecně závazná vyhláška
města Šternberka
č. 4/2015,
o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavební odpadem
na území města Šternberka
Zastupitelstvo města Šternberka se na svém zasedání dne 16.09.2015 usnesením č. 146/8
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 ustanovením § 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
Tato obecně závazná vyhláška (dále jen „vyhláška“) stanovuje systém shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na
území města Šternberka, a nakládání se stavebním odpadem1.

Čl. 2
Třídění komunálního odpadu
1) Komunální odpad se třídí na:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

papír a lepenka,
plast včetně PET lahví a nápojových kartonů,
barevné sklo,
čiré sklo,
kovy,
jedlé oleje a tuky,
objemné odpady,
nebezpečné odpady,
směsný komunální odpad.

2)

Směsný komunální odpad je zbylý komunální odpad po stanoveném vytřídění dle odst. 1
písm. a), b), c), d), e), f), g), h).

Vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 381/2001, 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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Čl. 3
Shromažďování tříděného odpadu
1)

Tříděný odpad je shromažďován do zvláštních sběrných nádob.

2)

Zvláštní sběrné nádoby jsou umístěny na speciálně zřízených stanovištích.

3)

Seznam speciálně zřízených stanovišť je k dispozici na Městském úřadu Šternberk,
odbor životního prostředí a dále je zveřejňován na internetových stránkách města
Šternberka (www.sternberk.eu).

4)

Zvláštní sběrné nádoby jsou označeny příslušnými nápisy a barevně odlišeny:

a)
b)
c)
d)
e)
f)

papír a lepenka – barva modrá,
plasty včetně PET lahví a nápojových kartonů – barva žlutá,
barevné sklo – barva zelená,
čiré sklo – barva bílá,
kovy – barva šedá,
jedlé oleje a tuky – barva zelená.

Čl. 4
Sběr a svoz objemného odpadu a nebezpečného odpadu
1)

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

2)

Sběr a svoz objemného odpadu a nebezpečného odpadu2 je zajišťován městem
Šternberkem prostřednictvím svozové firmy jedenkrát ročně na předem vyhlášených
přechodných stanovištích přímo do zvláštních sběrných nádob k tomuto sběru určených.
Informace o sběru jsou zveřejňovány v aktualitách na internetových stránkách města
Šternberka (www.sternberk.eu) a v místním tisku „Šternberské listy“.

3)

Objemné odpady a nebezpečné odpady lze také celoročně bezúplatně odevzdávat ve
sběrném dvoře, který je umístěn na adrese Uničovská 64, Šternberk, kde je odkládání
těchto odpadů smluvně zajištěno.

Čl. 5
Svoz a shromažďování směsného odpadu

1)

Směsný komunální odpad se shromažďuje do sběrných nádob. Pro účely této vyhlášky
sběrnými nádobami jsou:

a)

typizované sběrné nádoby (tj. popelnice, kontejnery) určené ke shromažďování
směsného komunálního odpadu,

Vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 381/2001, 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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b)

c)

chatařské kontejnery (tj. kontejner o objemu 1100 l, označen polepem „chatařský
kontejner“) – určené pro odkládání směsného komunálního odpadu od chatařů a
zahrádkářů z chatařských a zahrádkářských kolonií,
odpadkové koše, které jsou umístěny na veřejných prostranstvích ve městě, sloužící
pro odkládání drobného směsného komunálního odpadu.

2)

Stanoviště sběrných nádob je místo, kde jsou sběrné nádoby trvale nebo přechodně
umístěny za účelem odstranění směsného odpadu oprávněnou osobou. Stanoviště
sběrných nádob jsou individuální nebo společná pro více uživatelů.

3)

Svoz směsného komunálního odpadu z rodinných a bytových domů (mimo sídliště) je
prováděn jedenkrát za 14 dní a to vždy v sudý týden v pondělí anebo v úterý dle
přesného harmonogramu svozu ulic, který je k dispozici na Městském úřadu Šternberk,
odboru životního prostředí. Harmonogram svozu je zveřejnován prostřednictvím
internetových stránek (www.sternberk.eu), v místním tisku „Šternberské listy“ a dále
prostřednictvím informačního letáku doručeného do poštovních schránek na území
města Šternberka.

4)

Svoz směsného komunálního odpadu na sídlištích je prováděn každý týden v úterý. Pro
účely této vyhlášky se za sídliště považují sídliště Uničovská, sídliště Nádražní, sídliště
Jívavská, sídliště Jiráskova, bytové domy Na Vyhlídce a U Vrby.

5)

Svoz směsného komunálního odpadu z chatařských kontejnerů je prováděn každý týden
v úterý. Přesný seznam umístění chatařských kontejnerů je k dispozici na Městském
úřadu Šternberk, odbor životního prostředí.

6)

Svoz odpadů probíhá ve svozový den vždy ve svozové hodiny, kterými se rozumí doba
od 06:00 do 18:00 hodin. Sběrná nádoba je připravena na přechodném stanovišti pouze
v den svozu před začátkem svozových hodin.

Čl. 6
Nakládání se stavebním odpadem
1)

Stavební odpad je stavební a demoliční odpad. Stavební odpad není odpadem
komunálním.

2)

Stavební odpad lze použít, předat či zlikvidovat zákonem stanoveným způsobem.

3)

Stavební odpad je možné odložit ve sběrném dvoře za podmínek stanovených
provozním řádem. Sběrný dvůr je umístěn na adrese Uničovská 64, Šternberk.

Čl. 7
Povinnosti fyzických osob
Fyzické osoby jsou povinny:
a)

komunální odpady odděleně shromažďovat, třídit a předávat k využití dle systému
stanoveného touto vyhláškou,

b)

jednotlivé složky komunálního odpadu odkládat pouze na místa určená touto vyhláškou,
do sběrných nádob ukládat pouze odpady odpovídající označení sběrné nádoby,
nepřeplňovat sběrné nádoby,

c)

mít dostatečný počet sběrných nádob pro shromažďování směsného komunálního
odpadu,

d)

umisťovat sběrné nádoby na veřejné prostranství jako na přechodném stanovišti jen v
den svozu odpadů a to tak, aby k ní měla přístup oprávněná osoba provádějící svoz
odpadu,

e)

užívat k ukládání směsného komunálního odpadu pouze vlastní nebo pronajatou
sběrnou nádobu,

f)

stálé stanoviště sběrných nádob na směsný odpad určuje a na své náklady zřizuje
vlastník nemovitosti (fyzická nebo právnická osoba) po dohodě s majitelem pozemku a
městem Šternberkem.

Čl. 8
Sankce
Neplnění povinností uložených touto vyhláškou je postihováno podle obecně závazných
právních předpisů3.

Čl. 9
Závěrečná ustanovení
1)

Nabytím účinnosti této vyhlášky se zrušuje Obecně závazná vyhláška města Šternberka
č. 4/2012, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem.

2)

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 07.10.2015.

Ing. Stanislav Orság v.r.
starosta

Michal Oborný v.r.
místostarosta

Vyvěšeno na úřední desce Městského úřadu Šternberk dne: 21.09.2015
Sejmuto z úřední desky Městského úřadu Šternberk dne: 07.10.2015

3

§46 odst. 2 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů

