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OBECNÉ ZÁVAZNÁ VYHLASKA
I

č.

5 / 2007

O Systému Shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálních odpadů a o Systému nakládání se

stavebním odpadem

°

Děčín se na svém zasedání dne 21. 6. 2007 usnesením č. ZM 07 05 09 02
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 § 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:
Zastupitelstvo města

Článek 1
Uvodní ustanovení
Tato obecně závazná vyhláška stanovuje systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území statutárního města Děčín, včetně
nakládání se stavebním odpadem'
.

Článek 2
odpadu
komunálního
Třídění
(1)
a) tříděný

Komımáhıí odpadz)

se třídí na:

odpad, kterým jsou papírové

a lepenkové obaly, Skleněné Obaly, plastové obaly,

kompozitní obaly,
b) objemný odpad,
c) nebezpečné Složky komunálního odpadu,
d) biologicky rozložitelný' odpad,
e) Směsný komunální odpad.
(2)

Směsný odpad je zbylý komunální odpad po stanoveném třídění

dle Odst.

1

písm.

a), b),
S

c), d).

Čıánøk 3
Shromažďování tříděného odpadu
(1) Tříděný
stanovištích.

')

2)

odpad je shromažďován do zvláštních Sběmých nádob umístěných na

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)

Vyhláška

§

č.

4 písm. h) zákønn

č.

185/2001 sh., zákøn 0 øápzóøøh

(2) Zvláštní
a hustoty zástavby.

Sběmé nádoby umísťuje

statutámí město podle optimální donáškové vzdálenosti

Sběmé nádoby jsou barevně odlišeny a označeny příslušnými nápisy:
a lepenka - modrá nádoba,
b) sklo - Zelená nádoba,
c) plastový obal - Směsný plast- žlutá nádoba,
d) kompozitní obal - nápojový karton - oranžový pytel, který se na stanoviště zvláštních
Sběmých
nádob odkládá vždy první neděli V měsíci,
e) biologicky rozložitelný odpad - hnědá nádoba.
(3)

Zvláštní

a) papír

-

Článek 4
Sběr a svoz nebezpečných složek koinuııálního odpadu
(1)

Nebezpečné Složky komunálního odpadu“ se odevzdávají ve Sběmých dvorech.

Sběr a Svoz nebezpečných složek komunálního odpadu je dále Zajišťován
jedenkrát
ročně v akci „Čisté město“, kdy jsou umístěny shromažďovací prostředky k tomuto
sběru určené na
předem vyhlášených přechodných stanovištích. Informace O sběru jsou zveřejňovány
na
intemetových stránkách statutámího města, plakátovacích plochách ve městě a v
(2)

místních

sdělovacích prostředcích.

I

(3)

Mezi nebezpečné složky komunálního odpadu

které se odevzdávají

i

patří

v lékárnách na území statutámího města.

(4) Galvanické články a baterie
prodejcům těchto výrobků.

lze

i

léky, injekční jehly a stříkačky,

odevzdat v rámci zpětného odběru některých výrobků
'

Kompletní elektrozařízení pocházející Z domácností se odevzdávají ve Sběmých
dvorech,
které jsou místem zpětného odběru elektrozařízení nebo v prodejnách při
nákupu nového
(5)

űhms

výrobku.

z

Sběr a svoz objemného odpadu
(1) Objemný odpad je takový odpad, který vzhledem ke Svým rozměrům
nemůže být
umístěn do Sběmých nádob (např. koberce, matrace, nábytek).
(2)

Objemný odpad se odevzdává ve Sběmých dvorech.

(3) Sběr a Svoz objemného odpadu je dále zajišťován jedenkrát ročně V akci
„Čisté měSto“,
kdy jsou umístěny shromažďovací prostředky k tomuto sběru určené na předem
vyhlášených
přechodných stanovištích. Informace O sběnı jsou zveřejňovány na
intemetových stránkách
statutámího města, plakátovacích plochách ve městě a v místních sdělovacích
prostředcích.

úﬂwó

Sběr a svoz biologicky rozložitelného odpadu
Biologicky rozložitelný odpad je jakýkoli odpad, který podléhá aerobnímu nebo
anaerobnímu rozkladu, např. tráva, listí, Spadané ovoce, zbytky rostlin, drobné větve, Zbytky
zeleniny a ovoce Z domácností, čajové Sáčky, kávová sedlina, skořápky od vajec, vánoční stromky.
(1)

Pokud fyzické osoby tento odpad nevyužijisamy,
v omezeném množství ve sběmém dvoře.
(2)

lze trávu a

(3) Po Zavedení systému sběru a svozu se biologicky rozložitelný
oblastech statutárního města do hnědě označených nádob.

V

drobné větve odevzdat

odpad odkládá v určených

ledna do 31. ledna každého roku lze vedle sběrných nádob na Směsný
odpad odkládat vánoční stromky.
(4)

době od

1.

Čıánøk 7
Shromažďování směsného odpadu
.

(1)

Směsný odpad

se

shromažďuje do Sběmých nádob. Pro účely

této

vyhlášky Sběrnými

nádobami jsou:

typizované sběmé nádoby O objemu 80 litıů až 1.100 litrů, případně pytle s logem oprávněné
osoby pro těžko přístupná místa Svozové technice,
sloužící pro odkládání
b) Odpadkové koše, které jsou umístěny na veřejných prostranstvích,
drobného směsného komunálního odpadu.
a)

Článek 8
Nakládání se stavebním odpadem
ˇ

(1) Stavební a demoliční

odpad není odpadem komunálním.

(2) Stavební a demoliční

odpad

lze využívat

nebo odstraňovat pouze Zákonem stanoveným

způsobem.

(3) Stavební a demoliční

odpad

lze

v omezeném_množství předat Za úplatu ve sběrném

dvoře.

Článek 9

Zrušovací ustanovení
Znıšuje se obecně Závazná vyhláška města Děčín č. 17/2004 O systému Shromažďování, Sběnı,
přepravy, třídění,využívání a odstraňování komunálních odpadů a O systému nakládání se
stavebním odpadem, schválená Zastupitelstvem města Děčín dne 18. 11. 2004.

10
Učinnost

Čjıánęı‹

Tato obec ně Závazná vyhlášk a nabývá účinnosti p atnáetým dnem po dni vyhlášení.
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