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MESTO SEDLCANY
OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA

MĚSTA SEDLČANY
č.4/2012,

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

města Sedlčany

Zastupitelstvo města Sedlčany se na svém zasedání dne 26.11.2012 usnesením č.174
usneslo vydat na základě § 17 odst. 2 zákona č.185/200l Sb., o odpadech a o změně
některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s § 10 písmo d) a § 84
odst. 2 písmo h) zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších
předpisů, tuto Obecně závaznou vyhlášku:

Část I.
ÚVODNÍ USTANOVENÍ

ČI. 1
Předmět a působnost Obecně závazné vyhlášky

1) Tato Obecně závazná vyhláška (dále jen "Vyhláška") stanovuje systém
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů vznikajících na území města Sedlčany, včetně nakládání se stavebním
odpadem".

2) Oprávněnou osobou v rozsahu této Vyhlášky je svozová společnost Sedlčanské
technické služby, s.r.o., IČ: 27167127, K.R. Máchy 651, 264 01 Sedlčany,
www.ts.sedlcany.cz (dále jen svozová společnost).

Část II.
NAKLÁDÁNÍ S KOMUNÁLNÍM ODPADEM

ČI. 2
Třídění komunálního odpadu

1) Komunální odpad se třídí na:
a) tříděný odpad, kterým je papír, nápojové kartony, sklo, plast, včetně PET lahví,

drobné kovové předměty, drobné elektrospotřebiče,
b) objemný odpad,
c) odpad z údržby zeleně
d) nebezpečné složky komunálního odpadu,
e) směsný odpad.

1) Vyhláška č.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)



2) Směsný odpad je zbylý komunální odpad po stanoveném vytřídění dle
odst. 1 písmo a), b), c), d).

ČI. 3
Shromažďování tříděného odpadu

1) Tříděný odpad je shromažďován do zvláštních sběrných nádob nebo ve sběrném dvoře
v sídle svozové společnosti.

2) Zvláštní sběrné nádoby jsou umístěny na Městem Sedlčany určených stanovištích.
Přehled aktuálně určených stanovišť je uveden na webových stránkách svozové
společnosti (wlnľ.ts.scdlc{fl1F.cz) .

3) Zvláštní sběrné nádoby (zvony) jsou barevně odlišeny a označeny příslušnými nápisy:
a) papír, barva modrá,
b) nápojové kartony, barva oranžová,
c) sklo, barva zelená a bílá,
d) plasty, PET lahve, barva žlutá
e) kovy, barva červená
f) elektrospotřebiče, barva červená (speciální, tvarově odlišné kontejnery)

ČI. 4
Shromažďování objemného odpadu

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

2) Objemný odpad je přijímán na překládací stanici, která je umístěna v areálu bývalé
skládky komunálního odpadu u obce Kosova Hora. Překládací stanice je provozována
svozovou společností (dále jen překládací stanice)

ČI. 5

Shromažďování odpadu z údržby zeleně

1) Odpad z údržby zeleně je odebírán ve sběrném dvoře v sídle svozové společnosti.

ČI. 6
Shromažd'ovánÍ nebezpečných složek komunálního odpadu

1) Nebezpečné složky komunálního odpadu') jsou odebírány ve sběrném dvoře v sídle
svozové společnosti. Seznam odebíraných nebezpečných složek komunálního odpadu je
uveden v provozním řádu sběrného dvora aje rovněž k dispozici na webových stránkách
svozové společnosti (www.ts.sedlcany.cz).

2) Vyhláška č.3811200l 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)



ČI. 7
Shromažďování směsného odpadu

1) Směsný odpad se shromažďuje do sběrných nádob.
2) Pro účely této Vyhlášky sběrnými nádobami jsou:
a) typizované sběrné nádoby, určené ke shromažďování směsného komunálního odpadu

(plechové a plastové popelnice 110-120 litrů, plastové popelnice 240 litrů, plechové a
plastové kontejnery 1100 litrů),

b) odpadkové koše, které jsou umístěny na veřejných prostranstvích ve městě, sloužící pro
odkládání drobného směsného komunálního odpadu,

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

či. 8
Poplatek za komunální odpad

1) Poplatek za komunální odpad platí plátce (poplatník) správci poplatku Městu
Sedlčany prostřednictvím Městského úřadu Sedlčany dle Obecně závazné vyhlášky
Města Sedlčany o poplatku za komunální odpad.

ČÁST III.
NAKLÁDÁNÍ SE STAVEBNÍM ODPADEM

ČI. 9
Stavební odpad

1) Stavební odpad je stavební a demoliční odpad. Stavební odpad není odpadem
komunálním a je přijímán na překládací stanici.

2) Stavební odpad lze použít, předat či zlikvidovat zákonem stanoveným způsobem
prostřednictvím oprávněné osoby (svazovou společností).

3) Pro odložení stavebního odpadu je možné objednat kontejner svozové společnosti, který
bude přistaven a odvezen za úplatu.

4) Objednávky přijímají Sedlčanské technické služby, S.f.O., K. H. Máchy 651, 264 01
Sedlčany, tel. 318821753,318822151.

ČÁST IV.
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

ČI. 10
Sankce

1) Porušení ustanovení této Vyhlášky se postihuje podle zákona č. 200/1990 Sb., o
přestupcích v platném znění a podle zákona Č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých
dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.



ČI. 11
Zrušující ustanovení a účinnost

1) Nabytím účinnosti této Vyhlášky se zrušuje Obecně závazná vyhláška Města Sedlčany
č.3812001 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálních odpadů na území Města Sedlčany včetně systému nakládání
se stavebním odpadem.

2) Tato Vyhláška abývá účinnosti dnem 1.1.2013.
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Ing. Miroslav Hčlzel
místostarosta

Ing. Jiří Burian
starosta
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