MĚSTO KUNOVICE
OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA KUNOVICE
č. 1/2013

O STANOVENÍ SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU, PŘEPRAVY, TŘÍDĚNÍ,
VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ A NAKLÁDÁNÍ SE
STAVEBNÍM ODPADEM
NA ÚZEMÍ MĚSTA KUNOVICE
Zastupitelstvo města Kunovice se na svém zasedání dne 20. června 2013 usneslo vydat podle §
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, ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou
vyhlášku.

Článek 1
Předmět a působnost

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

Článek 2
Třídění komunálního odpadu

1) Komunální odpad se ve městě třídí na:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)

tříděný odpad, kterým je papír, nápojové kartony, sklo, plast, včetně PET lahví,
biologicky rozložitelný odpad z kuchyní a stravoven,
biologicky rozložitelný odpad ze zahrad,
jiný biologicky nerozložitelný odpad (např. hřbitovní odpad),
objemný odpad,
kovy,
nebezpečné složky komunálního odpadu,
vyřazené elektrické a elektronické odpady,
textilní materiály,
směsný odpad.

2) Směsný odpad je zbylý komunální odpad po stanoveném vytřídění dle odst. 1 písm. a) až i).
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Článek 3
Shromažďování tříděného odpadu

1) Tříděný odpad je shromažďován do zvláštních sběrných nádob.
2) Zvláštní sběrné nádoby jsou umístěny na vybraných stanovištích, tzv. sběrných místech
tříděného odpadu, které jsou uvedeny v příloze č. 1 této vyhlášky.
3) Zvláštní sběrné nádoby jsou barevně odlišeny a označeny příslušnými nápisy:
a) plasty – plastové pytle žluté, používané v rámci pytlového sběru plastů a nápojových
kartonů přímo z domácností; dále kontejnery žluté nebo se žlutým víkem (1100 l), zvony
laminátové žluté (1550 l – 4000 l),
b) papír a lepenka – kontejnery modré nebo s modrým víkem (1100 l, 5,5 m3 a více), zvony
laminátové modré (1550 – 4000 l),
c) nápojový karton - plastové pytle žluté, používané v rámci pytlového sběru plastů a
nápojových kartonů přímo z domácností; dále kontejnery žluté nebo se žlutým víkem
(1100 l), zvony laminátové žluté (1550 l – 4000 l), označené pro sběr nápojového
kartonu,
d) sklo bílé – zvony laminátové bílé (1500 l – 1550 l),
e) sklo barevné - kontejnery zelené (1100 l), zvony laminátové zelené (1500 l – 1550 l).
4) Tříděný odpad lze ukládat také na sběrné dvory s celoročním provozem - sběrný dvůr města
Kunovice, ulice Ve Strhanci a sběrný dvůr společnosti Sběrné suroviny UH, s.r.o.,
Průmyslová 1147, Uherské Hradiště.

Článek 4
Sběr a svoz nebezpečných složek komunálního odpadu
Nebezpečné složky komunálního odpadu lze odevzdávat ve sběrných dvorech s celoročním
provozem - sběrný dvůr města Kunovice, ulice Ve Strhanci a sběrný dvůr společnosti Sběrné
suroviny UH, s.r.o., Průmyslová 1147, Uherské Hradiště.

Čl. 5
Sběr a svoz objemného odpadu

Objemný odpad lze odevzdávat ve sběrných dvorech s celoročním provozem - sběrný dvůr
města Kunovice, ulice Ve Strhanci a sběrný dvůr společnosti Sběrné suroviny UH, s.r.o.,
Průmyslová 1147, Uherské Hradiště.
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Čl. 6
Shromažďování směsného odpadu
1)

2)

Směsný odpad se shromažďuje do sběrných nádob. Pro účely této vyhlášky sběrnými
nádobami jsou
a)

typizované sběrné nádoby, např. popelnice plastové černé (120 l a 240 l), popelnice
kovové (110 l) a kontejnery kovové či plastové o objemu (1100 l a více určené ke
shromažďování směsného komunálního odpadu,

b)

odpadkové koše, které jsou umístěny na veřejných prostranstvích v obci, sloužící pro
odkládání drobného směsného komunálního odpadu.

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.

Čl. 7
Shromažďování biologického odpadu

1) Biologicky rozložitelný odpad z kuchyní a stravoven a ze zahrad se shromažďuje do
typizovaných sběrných nádoby, popelnic plastových hnědých o objemu 120 l nebo 240 l.
2) Stanoviště sběrných nádob je místo, kde jsou sběrné nádoby trvale nebo přechodně
umístěny za účelem odstranění biologicky oprávněnou osobou. Stanoviště sběrných nádob
jsou individuální nebo společná pro více uživatelů.
3) Biologicky nerozložitelný odpad (hřbitovní odpad) se shromažďuje do velkoobjemového
kontejneru, který je umístěný u místního pohřebiště a slouží pro shromažďování tohoto
odpadu z areálu pohřebiště na adrese Obecní 155, 686 04 Kunovice.

Čl. 8
Shromažďování dalších druhů odpadů

1) Textilní materiál (např. oděvy) se shromaždují do speciálních kontejnerů nebo klecí
označených příslušným nápisem, umístěných na vybraných stanovištích sběrných nádob pro
tříděný odpad.
2) Vyřazené elektrické a elektronické odpady se shromaždují do speciálních kontejnerů nebo
klecí označených příslušným nápisem, umístěných na vybraných stanovištích sběrných
nádob pro tříděný odpad a na sběrném dvoře.
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3) Další druhy odpadů se shromažďují ve speciálních sběrnách a výkupnách odpadů a jiných
místech, v nichž je organizován sběr vybraných složek komunálního odpadu (např. lékárny,
výkupny kovů, specializované prodejny aj.).

Článek 9
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.

Článek 10
Používání sběrných nádob na komunální odpad

1) Každý má při své činnosti nebo v rozsahu své působnosti povinnost předcházet vzniku
odpadů, omezovat jejich množství a nebezpečné vlastnosti. Komunální odpad se odděleně
shromažďuje, třídí a předává k využití a odstraňování podle městem stanoveného systému,
pokud tento odpad osoby samy nevyužijí v souladu se zákonem a zvláštními právními
předpisy.
2) Do sběrných nádob určených pro vybrané druhy odpadů lze odkládat jen ty druhy odpadů,
pro které jsou určeny.
3) Ukládání odpadů musí být prováděno tak, aby sběrné nádoby bylo možno uzavřít a odpad
z nich nevypadával.
4) Odpady uložené do sběrných nádob či na místa určená k jejich odkládání se z těchto míst a
nádob nevybírají a neodnášejí.
5) Sběrné nádoby na stanovištích sběrných nádob odpady nejsou určeny pro odpady z
podnikatelské činnosti.
6) Sběrné nádoby není možné přemisťovat mimo jejich vyhrazená místa.
7) Veřejné odpadkové koše nejsou určeny pro odkládání komunálního odpadu, vzniklého
v domácnostech.
8) Četnost svozu sběrných nádob na zbytkový směsný komunální odpad se stanovuje
1x za 14 dnů a četnost svozu sběrných nádob na biologicky rozložitelný odpad z kuchyní
a zahrad se stanovuje taktéž 1x za 14 dnů, a to kombinovaným způsobem – jeden týden
svoz zbytkového směsného odpadu, následující týden svoz biologicky rozložitelného
odpadu.
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9) Fyzické osoby:
a) zajistí na vlastní náklady nebo prostřednictvím města od svozové společnosti sběrnou
nádobu na zbytkový směsný odpad a biologicky rozložitelného odpadu z kuchyní a ze
zahrad. Pro bytové domy vybavené ke sběru zbytkového směsného odpadu kontejnery
budou nádoby určené ke sběru biologicky rozložitelného odpadu (plastové hnědé, o objemu
240 l) umístěny v potřebném množství na současná stanoviště sběrných nádob zbytkového
směsného odpadu (kontejnerů). Pro bytové domy s větším počtem obyvatel jsou používány
kontejnery o objemu 1100 l,
b) zajistí stálé, případně přechodné stanoviště pro sběrné nádoby na zbytkový směsný odpad
a biologicky rozložitelný odpad z kuchyní a zahrad,
c) sběrné nádoby přistaví v den svozu, a to nejpozději do 6. hodiny ranní, resp. jeden den před
dnem svozu tak, aby k nim mělo přístup sběrné vozidlo svozové společnosti a aby nebyly
překážkou na pozemních komunikacích. Je-li stanoviště v určitém úseku pro oprávněnou
osobu z objektivních příčin (např. oprava pozemní komunikace, sněhová kalamita) dočasně
nedostupné, je stanovištěm sběrných nádob místo pro svozovou techniku nejblíže
dostupné. V případě, že stav komunikace neumožňuje svozové technice příjezd ke stanovišti
sběrných nádob u nemovitosti, od které je odpad svážen, město po dohodě se svozovou
společností a vlastníkem či správcem nemovitosti určí stanoviště sběrné nádoby na
nejbližším přístupném místě. Jestliže shody není možno dosáhnout, rozhoduje o stanovišti
sběrné nádoby město,
d) vyprázdněné sběrné nádoby neprodleně, nejpozději však do konce svozového dne, přemístí
z přechodného stanoviště na stanoviště stálé.

Článek 11
Sankce

Porušení povinností při nakládání s komunálním odpadem a stavebním odpadem je
postihováno dle platných právních předpisů1).

Článek 12
Kontrolní činnost

Dohled nad nakládáním s komunálním odpadem a stavebním odpadem a dodržováním této
obecně závazné vyhlášky vykonávají pověření zaměstnanci města Kunovice a Městská policie
Kunovice.

______________________________________________________________________________
1)

Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, ve
znění pozdějších předpisů, zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.
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Článek 13
Zrušovací ustanovení

Zrušuje se obecně závazná vyhláška č. 1/2008 ze dne 17. dubna 2008 O stanovení systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, včetně
systému nakládání se stavebním odpadem, ve městě Kunovice.

Článek 14
Účinnost

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. července 2013.

Mgr. Ivana Majíčková
starostka

Ing. Pavel Vardan
místostarosta

Vyvěšeno na úřední desce obecního úřadu dne: ……………………………
Sejmuto z úřední desky obecního úřadu dne: …………………………........
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Příloha č.1
k OZV č. 1/2013 O stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města
Kunovice
Sběrná místa tříděného odpadu (papír, sklo, plast, nápojový karton):

ČÍSLO SBĚRNÉ MÍSTO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

tř. Vítězství
Ve Strhanci
Na Bělince
Kamenná
Olšavní I.
Olšavní II.
Na Karmaku
Na Zelničkách
V Humnech I.
Humnech II.
V Humnech III.
Legionářů
Cihlářská
Obecní
Červená cesta I.
Červená cesta II.
Šlerkova
Nový Dvůr
Panská
V Pastouškách
Sběrný dvůr, ul. Ve
Strhanci
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