OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA
Města Kdyně
č. 1/ 2008
kterou se stanovuje systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů vznikajících na územní Města Kdyně včetně systému nakládání se
stavebním odpadem1 a systém úhrad za komunální odpad2
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Zastupitelstvo Města Kdyně se na svém 10. zasedání dne 26. května usneslo vydat na základě
§ 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších
předpisů, v souladu s ustanovením § 17 odst. 2 a § 17a odst. 1 zákona č. 185/2001 Sb.
o odpadech a o změně některých zákonů v platném znění (dále jen „zákon o odpadech“), tuto
obecně závaznou vyhlášku.
Čl. I
Předmět vyhlášky
1. Tato vyhláška stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území Města Kdyně (dále jen „obec“)
včetně systému nakládání se stavebním odpadem3.
2. Tato vyhláška dále stanoví úhrady4 za komunální odpad vznikající na jejím území.
Čl. II
Základní pojmy
Pro účely této vyhlášky se rozumí:
1. Odpad5 je každá movitá věc, které se osoba zbavuje nebo má úmysl nebo povinnost se jí
zbavit a přísluší do některé ze skupin odpadů uvedených v příloze č. 1 k zákonu
o odpadech.
2. Nebezpečný odpad6 je odpad uvedený v Seznamu nebezpečných odpadů uvedeném
v prováděcím předpise k zákonu o odpadech a jakýkoliv jiný odpad vykazující jednu nebo
více nebezpečných vlastností uvedených v příloze č. 2 zákona o odpadech,
3. Komunální odpad7 je veškerý odpad vznikající na území obce při činnosti fyzických osob
a který je uveden jako komunální odpad v prováděcím právním předpise8, s výjimkou
odpadů vznikajících u právnických osob nebo fyzických osob oprávněných k podnikání.
4. Směsný zbytkový odpad je komunální odpad zbylý fyzické osobě po vytřídění ostatních
složek komunálního odpadu dle čl. III odst. 1 až 6 této vyhlášky.
5. Nakládání s odpady9 je jejich shromažďování, sběr, výkup, třídění, přeprava, doprava,
skladování, úprava, využívání a odstraňování.
6. Sběrná nádoba je typizovaná nádoba určená k odložení komunálního odpadu (tzn.
popelnice, kontejner), v níž je komunální odpad shromažďován do doby svozu. Sběrnou
nádobou je rovněž specializovaný kontejner (zvon) na tříděný komunální odpad,
velkoobjemový kontejner na komunální odpad nebo odpadkový koš, jsou-li umístěny na
veřejném prostranství.

7. Sběrná nádoba na směsný zbytkový odpad je sběrná nádoba určená výhradně k odložení
směsného zbytkového odpadu.
8. Sběrný dvůr a sběrný dvůr nebezpečného odpadu je zařízení v areálu bývalých kasáren
ve Kdyni na pozemcích stp. č. 1669 (obj. č. 15), parc.č. 395/7 a 395/5 v k.ú. Kdyně. kde je
možno odkládat komunálního odpadu v souladu s provozním řádem a ceníkem tohoto
sběrného dvora.
9. Svozová služba je právnická osoba vybraná obcí zabezpečující na území obce přebírání
komunálního odpadu shromážděného ve sběrných nádobách a jeho svoz na obcí předem
určené místo.
Čl. III
Třídění odpadu
Z komunálního odpadu se vytřiďují následující složky:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

papír a lepenka,
plasty včetně nápojových kartonů
sklo – barevné a bílé,
objemný odpad,
nebezpečný odpad,
kovy
molitan, polystyrén
elektro odpad
Čl. IV
Povinnosti fyzických osob

Fyzické osoby jsou zejména povinny10:
1. odpad třídit na složky uvedené v čl. III této vyhlášky,
2. vytříděný papír a lepenku odkládat do kontejnerů na tříděný odpad (zvonů) barevně
označených modrou barvou a nápisem „papír“ - do těchto nádob je zakázáno odkládat
papír s hliněnou či plastovou folií, fotografický papír, kopíráky, mokrý či jinak
znehodnocený papír a nápojové kartony,
3. vytříděné sklo odkládat do kontejnerů na tříděný odpad (zvonů) barevně označených
zelenou nebo bílou a nápisem „sklo“ – do těchto nádob je zakázáno odkládat zrcadlové
sklo, křišťálové sklo, drátěné sklo, zářivky, televizní obrazovky apod.,
4. vytříděné plasty a nápojové kartony odkládat do kontejnerů na tříděný odpad (zvonů)
barevně označených žlutou či bílou barvou a nápisem „plast“ – do těchto nádob je
zakázáno ukládat bakelit, plasty se zalisovanými kovovými předměty, folie s alobalem
s výjimkou nápojových kartonů, znečištěné nebo jinak znehodnocené plasty apod.,
5. vytříděný objemný odpad, nebezpečný odpad, kovy, molitan, polystyren a elektro
odpad odkládat do sběrného dvora a sběrného dvora nebezpečného odpadu,
6. vyřazené léky bezplatně vracet do kterékoliv lékárny na území obce,
7. směsný zbytkový odpad odkládat:
a) do popelnic (110 litrů) nebo do velkokapacitních kontejnerů (1100 litru) umístěných
při jednotlivých budovách nacházejících se na území obce Kdyně, nebo

b) do velkokapacitních kontejnerů (1100 litrů) umístěných na veřejném prostranství
v ostatních částech obce, které jsou umístěny na území těchto částí obce Kdyně,
Prapořiště, Starec a Hluboká
8. směsný zbytkový odpad vznikající při běžném užívání veřejného prostranství
odkládat do odpadkových košů rozmístěných na území obce – do těchto košů je zakázáno
odkládat komunální odpad vznikající v domácnostech.
9. nesměšovat vytříděný odpad odložením do jiné nádoby než do nádoby určené dle odst. 2
až 4 tohoto článku, a zároveň před jeho odložením do sběrné nádoby minimalizovat objem
odkládaného komunálního odpadu,
10. v případě zjištění nedostatečné kapacity sběrných nádob na směsný zbytkový odpad jsou
fyzické osoby povinny zajistit navýšení počtu sběrných nádob na směsný zbytkový odpad.
Navýšení počtu ostatních sběrných nádob zajistí obec,
11. odkládat směsný zbytkový odpad výhradně do sběrných nádob na směsný zbytkový odpad
umístěných při nemovitostech užívaných k trvalému nebo dočasnému bydlení nebo
rekreaci fyzickými osobami, při jejichž činnosti komunální odpad vznikl
Čl. V
Stanoviště sběrných nádob a příprava ke svozu směsného zbytkového odpadu
1. Uživatelé sběrných nádob na směsný zbytkový odpad jsou povinni zajišťovat umístění
sběrných nádob na směsný zbytkový odpad a přípravu směsného zbytkového odpadu ke
svozu v souladu s touto vyhláškou11.
2. Kromě dne svozu odpadu jsou sběrné nádoby umístěny na místech určených pro trvalé
stanoviště sběrných nádob, která jsou situována při jednotlivých nemovitostech na území
obce v částech Kdyně, Hluboká a Prapořiště, Starec nebo na místech určených obcí
v ostatních částech obce, a to tak, aby nenarušovaly řádný vzhled obce a nebránily
silničnímu provozu ani bezpečnému pohybu chodcům.
3. Trvalá stanoviště sběrných nádob určí svozová služba po dohodě s vlastníky nemovitostí
a obcí. Tato stanoviště nesmějí být situována pod okny budov, v těsných blízkosti
dětských hřišť, na uzávěrech vody, plynu a kanalizačních vpustí.
4. V den svozu směsného zbytkového odpadu musejí být sběrné nádoby na tento odpad
umístěny na takovém místě, aby byly přístupné svozové službě. Přitom nesmí být narušena
bezpečnost silničního provozu. Za splnění této povinnosti, jakož i povinnosti vrátit
sběrnou nádobu na směsný zbytkový odpad po provedení svozu zpět na místo určené pro
trvalé stanoviště, odpovídá uživatel předmětné sběrné nádoby.
5. Směsný zbytkový odpad se považuje za připravený ke svozu jestliže:
a) je uložen ve sběrných nádobách,
b) ke sběrné nádobě je umožněn přístup svozové službě,
c) hmotnost sběrné nádoby o objemu 110 litrů (popelnice) včetně obsahu nepřesahuje
80 kg nebo hmotnost nádoby o objemu 1100 litrů (velkokapacitní kontejner)
nepřesahuje hmotnost 1000 kg
d) sběrná nádoba na směsný zbytkový odpad obsahuje pouze směsný zbytkový odpad
6. Nesplní-li uživatelé sběrných nádob na směsný zbytkový odpad povinnosti dle tohoto
článku, zejména není-li směsný zbytkový odpad připraven ke svozu nebo není-li zajištěn
přístup svozové služby ke sběrné nádobě, není svozová služba povinna svoz směsného
zbytkového odpadu provést. V tomto případě nemají uživatelé nárok na provedení
mimořádného svozu příslušné sběrné nádoby, leda na vlastní náklady.

Čl. VI
Provádění svozu komunálního odpadu
1. Svozová služba zajišťuje svoz komunálního odpadu shromážděného ve sběrných nádobách
dle harmonogramu stanoveného obcí. Sběrné nádoby na směsný zbytkový odpad jsou
sváženy nejméně 1 x týdně.
2. Neprovede-li svozová služba svoz dle stanoveného harmonogramu z důvodu na straně
obce, svozové služby nebo vyšší moci, provede mimořádný svoz komunálního odpadu
v náhradním termínu.
3. Po provedení svozu a vyprázdnění sběrné nádoby umístí svozová služba tuto sběrnou
nádobu zpět tak, aby nebyla ohrožena bezpečnost silničního provozu nebo aby nebylo
jinak ohroženo zdraví či majetek osob.
4. V případě znečištění soukromého nebo veřejného prostranství při provádění svozu odstraní
svozová služba neprodleně toto znečištění.

Čl. VII
Nakládání se stavebním odpadem
Vytříděný neznečištěný stavební odpad (např. zemina, suť, cihly) lze využít v souladu se
zvláštními právními předpisy na stavbě. Pokud jej nelze takto využít, jsou fyzické osoby
povinny na vlastní náklady takovýto odpad:
1. předat k recyklaci či využití oprávněné osobě, jejichž seznam vede Městský úřad
Domažlice, Odbor životního prostředí, nebo
2. uložit na řízenou skládku komunálního odpadu nacházející se v obci Libkov, okres
Domažlice, po dohodě s Technickými službami Kdyně.
Čl. VIII
Úhrada za komunální odpad12
1. Za komunální odpad vnikající na území obce platí fyzické osoby obci prostřednictvím
Technických služeb města Kdyně úplatu13. Poplatníkem14 je každá fyzická osoba při jejíž
činnosti vzniká komunální odpad.
2. Výše úhrady dle odst. 1 tohoto článku činí v těch částech obce, v nichž byly v souladu s čl.
5 odst. 7 písm. a) této vyhlášky instalovány sběrné nádoby o objemu 110 litrů nebo 1100
litru při jednotlivých nemovitostech:
a) 1.100,- Kč/1 rok za každou sběrnou nádobu (popelnici) o objemu 110 litrů náležející
k jedné nemovitosti užívané v běžném roce alespoň jedním poplatníkem k trvalému nebo
dočasnému bydlení nebo rekreaci.
b) 550,- Kč/1 rok za každou sběrnou nádobu (popelnici) o objemu 110 litrů náležející
k jedné nemovitosti užívané v běžném roce poplatníkem k trvalému nebo dočasnému
bydlení nebo rekreaci, jsou-li tímto poplatníkem výhradně osoby pobírající starobní nebo
plný invalidní důchod, žijí-li prokazatelně osamoceny.
3. V ostatních částech obce činí výše úhrady 770,- Kč/1 rok za každou domácnost žijící
v nemovitosti užívané v běžném roce alespoň jedním poplatníkem k trvalému nebo

4.

5.
6.
7.

dočasnému bydlení nebo rekreaci. V případě, že v této domácnosti žije prokazatelně
výhradně osamocená osoba pobírající starobní nebo plný invalidní důchod, činí úplata
385,- Kč/1 rok.
Vedení evidence poplatníků, rozúčtování úhrady dle odst. 2 nebo 3 mezi poplatníky,
vybírání a shromažďování úplaty dle odst. 1 a násl. tohoto článku a její odvod obci je
povinností vlastníka nemovitosti, kde vzniká komunální odpad. Vzniklo-li v budově
společenství vlastníků jednotek dle zvláštního zákona, přechází tyto povinnosti na toto
společenství (dále jen plátce)15.
Poplatník je povinen uhradit úhradu za komunální odpad dle tohoto článku vždy
nejpozději do 30.4. běžného roku.
.
Plátce je povinen vybrat úhradu za komunální odpadu dle tohoto článku vždy nejpozději do
30.4. běžného roku a nejpozději do 31.05. běžného roku tuto úhradu odvést obci.
Nesplní-li poplatník svoji uhrazovací povinnost v souladu s touto vyhláškou řádně a včas,
oznámí plátce tuto skutečnost obci, která vyměří poplatek platebním výměrem.

Čl. IX
Zrušovací ustanovení
Zrušuje se Obecně závazná vyhláška Města Kdyně č. 1/2005, kterou se stanovuje systém
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
vznikajících na územní Města Kdyně včetně systému nakládání se stavebním odpadem
a systém úhrad za komunální odpad, ve znění obecně závazných vyhlášek Města Kdyně
č. 1/2006 a vyhlášky č. 1/2007.
Čl. X
Účinnost vyhlášky
Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem následujícím po dni
jejího vyhlášení, přičemž dnem vyhlášení je první den vyvěšení vyhlášky na úřední desce
městského úřadu, tj. 11. června 2008

Ing. Vladislav Vilímec . v.r.
místostarosta města

Jan Löffelmann v.r.
starosta města

1

§ 17 odst. 2 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých zákonů, v platném znění
§ 17a zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých zákonů, v platném znění
3
17 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých zákonů, v platném znění
4
§ 17a zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých zákonů, v platném znění
5
§ 3 odst. 1 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých zákonů, v platném znění
6
§ 4 písm. a) zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých zákonů, v platném znění
7
§ 4 písm. b) zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých zákonů, v platném znění
8
Vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, seznam
nebezpečných odpadů a seznamy odpadů pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování
souhlasu k dovozu, vývozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů)
9
§ 4 písm. d) zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých zákonů, v platném znění
10
§ 17 odst. 4 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých zákonů, v platném znění
11
§ 17 odst. 4 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých zákonů, v platném znění
12
§ 17a zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých zákonů, v platném znění
13
§ 17a odst. 1 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých zákonů, v platném znění
14
§ 17a odst. 2 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých zákonů, v platném znění
15
§ 17a odst. 2 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých zákonů, v platném znění
2

