
MĚSTO SLAVIČÍN 
 
 

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA SLAVIČÍN č. 02/2003,  
O NAKLÁDÁNÍ S KOMUNÁLNÍM A STAVEBNÍM ODPADEM 

 
Změna: 03/2006 
 
Zastupitelstvo města Slavičín rozhodlo dne 10. září 2003 usnesením ZMS č. VI/11/2003 vydat na základě 
ustanovení § 10 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), a § 17, odst. 2 zákona č. 
185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, a podle ustanovení § 84 odst. 2 písm. i) 
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), tuto obecně závaznou vyhlášku:  
 
 
 

ČÁST PRVNÍ 
OBECNÁ USTANOVENÍ 

 
 

Čl. 1  
Předmět úpravy 

 
(1) Touto obecně závaznou vyhláškou se s působností pro území města Slavičín (dále jen „město") 

stanovuje systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních 
odpadů vznikajících na území města, včetně nakládání se stavebním odpadem.  

(2) Fyzické osoby, při jejichž činnosti na území města vzniká komunální odpad1), a na které se nevztahují 
povinnosti původce odpadů, a které tento odpad samy nevyužijí v souladu se zvláštním právním 
předpisem2), jsou povinny odkládat komunální odpad na místech určených touto obecně závaznou 
vyhláškou, komunální odpad odděleně shromažďovat, třídit a předávat k využití a odstraňování podle 
systému stanoveného touto obecně závaznou vyhláškou.  

(3) Fyzické osoby uvedené v odstavci 2 jsou oprávněny zbavit se komunálního odpadu, popř. jeho 
jednotlivých složek: 
a) předáním k využití; 
b) předáním k odstranění; 
c) předáním osobě oprávněné ke sběru nebo výkupu odpadů (např. do sběren druhotných surovin) v 

souladu se zvláštním právním předpisem2). 
 
 

Čl. 2  
Vymezení pojmů 

 
(1) Pojmy užívané v této obecně závazné vyhlášce (např. odpad, nebezpečný odpad, komunální odpad, 

původce odpadů) jsou vymezeny zákonem5).  
(2) Svozová společnost je oprávněná osoba zajišťující na základě smlouvy s městem provoz stanoveného 

systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 
vznikajících na území města.  

 
 
 

ČÁST DRUHÁ  
KOMUNÁLNÍ ODPAD  

 
 

Čl. 3  
Třídění komunálního odpadu 

 
(1) Fyzické osoby uvedené v čl. l, odst. 2 jsou povinny z komunálního odpadu, který vznikl při jejich činnosti, 

třídit následující složky neobsahující nebezpečné složky odpadu:  
a) papír a lepenka,  

                                                      
1) § 4 písm. b) zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů 
2) zákon č.185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů 
5) § 3 odst. 1 a § 4 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů 



b) sklo,  
c) kovy, 
d) odpady ze zahrad  

1. biologicky rozložitelný odpad,  
2. zemina a kameny a jiný biologicky nerozložitelný odpad, 

e) objemný odpad (starý nábytek, apod.),  
f) plasty a plastové obaly - PET láhve, 
g) g) vyřazené pneumatiky. 

(2) Fyzické osoby uvedené v čl. 1 odst. 2 jsou povinny samostatně shromažďovat nebezpečné složky 
komunálního odpadu dle zvláštního právního předpisu3) např. obaly obsahující zbytky 
nebezpečných látek nebo obaly těmito  látkami  znečištěné, kovové obaly obsahující nebezpečnou 
výplňovou hmotu (např. azbest) včetně prázdných tlakových nádob, rozpouštědla, kyseliny, zásady, 
fotochemikálie, pesticidy, zářivky a jiný odpad obsahující rtuť, vyřazená zařízení obsahující 
chlorfluoruhlovodíky, olej a tuk mimo jedlé oleje a tuky, barvy, tiskařské  barvy,  lepidla a pryskyřice 
obsahující nebezpečné látky,  detergenty obsahující nebezpečné látky, nepoužitelná cytostatika, 
baterie a akumulátory zařazené do seznamu nebezpečných odpadů, vyřazená elektrická a 
elektronická zařízení obsahující nebezpečné látky, dřevo obsahující nebezpečné látky. Dále jsou 
povinny s těmito odpady nakládat v souladu s čl. 9.  

 
 

Čl. 4  
Místa určená pro ukládání komunálního odpadu 

 
(1) Město určuje následující místa pro odkládání komunálního odpadu:  

a) příslušně označené sběrné nádoby pro vytříděné složky komunálního odpadu podle čl. 3, odst. l,  
b) sběrné nádoby pro směsný komunální odpad (komunální odpad mimo vytříděné složky podle čl. 3, 

odst. l a mimo nebezpečné složky komunálního odpadu podle čl. 3, odst. 2), které slouží jednotlivým 
obytným budovám,  

c) sběrné dvory pro vytříděné složky komunálního odpadu podle čl. 3, odst. l, písm. c) až e) a g),  
d) místa pro nebezpečné složky komunálního odpadu (čl. 3, odst. 2) stanovená v čl. 9.  

(2) Do sběrných nádob pro směsný komunální odpad je zakázáno odkládat složky komunálního odpadu 
podle čl. 3, odst. l písm. c) až e) a g), tekuté látky, stavební odpad, nebezpečné složky komunálního 
odpadu a uhynulá zvířata.  

(3) Do sběrných nádob pro jednotlivé vytříděné složky komunálního odpadu je zakázáno odkládat jiné 
odpady, než pro které je příslušná nádoba svým označením určena.  

 
 

Čl. 5  
Sběrné nádoby 

 
(1) Sběrná nádoba je typizovaná nádoba (popelnice, kontejner), příp. sběrný pytel podle požadavků 

svozové společnosti, určená ke shromažďování komunálního odpadu do doby jeho svozu.  
(2) Sběrné nádoby pro jednotlivé vytříděné složky komunálního odpadu (dále jen “nádoby pro vytříděný 

odpad”) jsou barevně rozlišeny a popsány názvem příslušné složky komunálního odpadu. Sběrné 
nádoby pro směsný komunální odpad, které slouží jednotlivým obytným budovám (dále jen “nádoby pro 
směsný odpad”) musí být označeny číslem popisným (čísly popisnými) příslušné obytné budovy 
(obytných budov),  

(3) Dostatečný objem nádob pro směsný odpad je takový vnitřní objem sběrné nádoby nebo součet 
vnitřních objemů sběrných nádob, který při určené četnosti svozu odpadu a při daném počtu osob 
užívajících příslušnou obytnou budovu (obytné budovy) umožňuje v době mezi dvěma svozy uložit 
veškerý směsný komunální odpad vznikající při provozu domácností v obytné budově  do sběrné nádoby 
nebo sběrných nádob.  

(4) Počet, velikost a typ nádob pro směsný odpad jsou určovány dohodou mezi vlastníkem, správcem, 
případně uživatelem příslušné obytné budovy, které sběrná nádoba slouží, a svozovou společností. 
Nedojde-li k určení počtu, velikosti nebo typu nádob pro směsný odpad podle předchozí věty, určí počet, 
velikost a typ nádob pro směsný odpad pro danou obytnou budovu odbor životního prostředí a správy 
majetku Městského úřadu Slavičín, který vykonává působnost na úseku odpadů (dále jen “příslušný 
odbor úřadu”).  

 
 

                                                      
3) 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 při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů) 



Čl. 6  
Stanoviště sběrných nádob 

 
(1) Sběrné nádoby se umísťují na stanovištích pro ně vyhrazených tak, aby nepůsobily hygienické nebo 

estetické závady anebo překážku na pozemních komunikacích včetně chodníků a aby byly dobře 
přístupné pro naplňování a svoz; stálá stanoviště pro sběrné nádoby musí mít zpevněný povrch.  

(2) Svozová stanoviště nádob pro směsný odpad jsou určována dohodou mezi vlastníkem, správcem, 
případně uživatelem příslušné nemovitosti, které sběrná nádoba slouží, a svozovou společností. 
Nedojde-li k určení svozového stanoviště podle předchozí věty, určí svozové stanoviště příslušný odbor 
úřadu. Nevyhovuje-li stálé stanoviště sběrné nádoby podmínkám svozu, musí být určeno přechodné 
svozové stanoviště pro svoz, které může být v den svozu umístěno i na veřejných   prostranstvích, a to 
bezplatně, přičemž musí být splněny podmínky podle odstavce 1.  

(3) Stanoviště nádob pro vytříděný odpad určuje svozová společnost v dohodě s městem.  
 
 

Čl. 7  
Sběrné dvory 

 
(1) Sběrný dvůr je prostor určený městem, který splňuje právní a technické požadavky jako místo pro 

shromažďování a krátkodobé skladování jednotlivých složek komunálního odpadu.  
(2) Do sběrných dvorů mohou bezplatně za podmínek stanovených provozním řádem ukládat příslušné 

složky komunálního odpadu pouze fyzické osoby uvedené v čl. 1, odst. 2. 
(3) Každá osoba ukládající odpad do sběrného dvora je povinna na požádání obsluhy sběrného dvora 

prokázat se průkazem totožnosti.  
(4) Provozní řád sběrného dvora vydává provozovatel sběrného dvora v dohodě s městem.  
 
 

Čl. 8  
Svoz komunálního odpadu 

 
(1) Svoz komunálního odpadu ze svozových případně stálých stanovišť sběrných nádob a ze sběrných 

dvorů zajišťuje svozová společnost,  
(2) Minimální četnost svozu směsného komunálního odpadu z nádob pro směsný odpad je stanovena na 

jedenkrát za 14 dní.  
(3) Svoz komunálního odpadu z nádob pro vytříděný odpad musí být zajištěn s dostatečnou četností tak, 

aby nedocházelo k přeplňování sběrných nádob a ke znečišťování okolí sběrných nádob nebo 
hygienickým závadám. Četnost svozu v těchto případech určuje svozová společnost se souhlasem 
příslušného odboru úřadu.  

(4) Svoz komunálního odpadu ze sběrných dvorů zajišťuje provozovatel sběrného dvora, který v dohodě s 
městem četnost svozu tak, aby nedocházelo k hygienickým nebo estetickým závadám.  

 
 

Čl. 9  
Nebezpečné složky komunálního odpadu 

 
(1) Pro odkládání jednotlivých nebezpečných složek komunálního odpadu jsou určena následující místa:  

a) ve sběrných dvorech sběrné nádoby pro nebezpečné složky komunálního  odpadu uvedené v 
provozním řádu sběrného dvora,  

b) nádoby pro léky umístěné v určených lékárnách, a to pouze v provozní době příslušných lékáren, 
c) v mobilních sběrnách nebezpečných odpadů provozovaných svozovou společností, 

(2) Je zakázáno odkládat nebezpečné složky komunálního  odpadu mimo  místa  uvedená v odstavci 1; 
ustanovení čl. 1, odst. 3 tímto není dotčeno.  

 
 

Čl. 10  
Základní povinnosti 

 
(1) Sběrné nádoby je možné naplňovat pouze tak, aby je bylo možno řádně uzavřít a aby odpad při 

manipulaci s nimi nevypadával.  
(2) Je zakázáno:  

a) odkládat komunální odpad a jeho jednotlivé složky mimo určená místa,  
b) využívat sběrné nádoby ve vlastnictví města a svozové společnosti k jiným účelům, než pro které 

jsou určeny,  



c) zapalovat odpad ve sběrných nádobách,  
d) zhutňovat odpad ve sběrných nádobách,  
e) vybírat a odnášet odpad ze sběrných nádob a sběrných dvorů,  
f) úmyslně poškozovat sběrné nádoby (např. vylepovat na ně plakáty čí po nich kreslit).  

(3) Každá fyzická nebo právnická osoba, která vlastní nebo spravuje obytnou budovu užívanou fyzickými 
osobami uvedenými v čl. 1 odst. 2, je povinna:  
a) zajistit v součinnosti se svozovou společností dostatečný objem nádob pro směsný odpad,  
b) označit nádobu (nádoby) pro směsný odpad číslem popisným obytné budovy (obytných budov), 

kterým sběrná nádoba slouží,  
c) udržovat sběrné nádoby v řádném technickém stavu,  
d) zajistit v dohodě se svozovou společností vyhovující svozové stanoviště nádob pro směsný odpad,  
e) umožňovat fyzickým osobám uvedeným v čl. 1 odst. 2, které užívají danou obytnou budovu, 

nepřetržitý přístup ke sběrným nádobám pro směsný odpad, 
f) zajišťovat pořádek v okolí nádob pro směsný odpad včetně úklidu sněhu na přístupových cestách a 

na stanovišti sběrných nádob,  
g) v den svozu zajišťovat bezpečný příjezd a přístup ke sběrným nádobám, nádoby pro směsný odpad 

přemístit  na svozové stanoviště, není-li stálé stanoviště zároveň stanovištěm svozovým, a to do 
vzdálenosti nejdále 5 m od příjezdové komunikace tak, aby tímto nebyla způsobena dopravní 
překážka; den svozu určuje svozová společnost v dohodě s městem,  

h) po vyprázdnění nádoby pro směsný odpad v den svozu zajistit umístění sběrné nádoby zpět na stálé 
stanoviště.  

 
 
 

ČÁST TŘETÍ 
STAVEBNÍ ODPAD  

 
 

Čl. 11  
Nakládání se stavebním odpadem 

 
(1) Stavební odpad vzniklý při stavební činnosti fyzických osob, právnických osob a fyzických osob 

oprávněných k podnikání musí být ukládán do rozměrově vhodných kontejnerů, které jsou uvedené 
osoby povinny samy si zajistit, pokud není tento odpad přímo nakládán a odvážen z místa jeho vzniku k 
využití nebo k odstranění. Náklady spojené s odstraňováním stavebního odpadu hradí osoba, jejíž 
činností tento odpad vznikl; fyzické osoby uvedené v čl. 1, odst. 2 mohou předat bezplatně stavební 
odpad v množství do 200 l za den na jednu domácnost, nejvíce však v množství 1000 l za měsíc na 
jednu domácnost ve sběrných dvorech. Stavební odpad obsahující nebezpečné složky nelze do 
sběrných dvorů odkládat; osoby, jejichž činností stavební odpad obsahující nebezpečné složky vznikl, 
jsou povinny s ním naložit v souladu se zvláštním předpisem2).  

(2) Naplněné kontejnery se stavebním odpadem je nutno odvážet bezodkladně tak, aby nedocházelo k 
nepříznivým estetickým nebo hygienickým dopadům či znečištění životního prostředí města.  

(3) Každý, jehož činností vzniká stavební odpad, je povinen tento odpad třídit a nabídnout k využití 
provozovateli zařízení na úpravu stavebního odpadu. Netříděný směsný stavební odpad je nutno 
odstranit v souladu s platnými právními předpisy.  

 
 

Čl. 12  
Úhrada ceny 

 
(1) Úhradu za sběr, přepravu, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů platí fyzické osoby, 

uvedené v čl. 1, odst. 2, městu ve stanovených termínech a v plné výši. Tyto fyzické osoby budou tuto 
cenu hradit na základě písemné smlouvy uzavřené s městem4). Výši ceny a termíny splatnosti stanovuje 
rada města na kalendářní rok.  

(2) Fyzické osoby, které odpad samy využijí v souladu se zákonem7) a v souladu se zvláštními právními 
předpisy, prokáží tuto skutečnost na požádání městu tím, že předloží doklad o převzetí komunálního 
odpadu (vč. jeho vytříděných částí dle čl. 3, odst. 1, a to na každou část zvlášť) oprávněnou osobou. 
Doklad musí obsahovat: 
a) obchodní firmu oprávněné osoby  

                                                      
2) zákon č.185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů 
4) § 17 odst. 5 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů 
7) § 17 odst. 4 a souv. zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů 



b) sídlo oprávněné osoby  
c) adresu zařízení na využití nebo zneškodnění odpadu  
d) datum předání odpadu  
e) množství odpadu  
f) jméno, funkce a podpis provozovatele zařízení  
g) otisk firemního razítka   
h) účetní doklad o zaplacení úhrady za zneškodnění odpadu   
V případě, že tyto doklady předloženy nebudou nebo budou neúplné, budou fyzické osoby považovány 
za osoby, uvedené v čl.1, odst.2.  

 
 
 

ČÁST ČTVRTÁ 
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

 
 

Čl. 13  
Kontrola a sankce 

 
(1) Kontrolu dodržování povinností a zákazů stanovených touto obecně závaznou vyhláškou provádí 

strážníci Městské policie Slavičín a pracovníci příslušného odboru úřadu.  
(2) Porušování ustanovení této obecně závazné vyhlášky bude postihováno podle zvláštních právních  

předpisů6).  
 
 

Čl. 14  
Zrušovací ustanovení 

í 
Touto obecně závaznou vyhláškou se zrušuje obecně závazná vyhláška města Slavičín č. 05/1997, kterou 
se stanoví systém sběru, třídění, využívání a zneškodňování komunálního odpadu, vznikajícího na území 
města Slavičín.  
 
 

Čl. 15  
Účinnost 

 
Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2004.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Ing. Pavel Studeník          Ing. Jaroslav Končický 
starosta      místostarosta 
 
 
 
 
 
 
 
Vyvěšeno dne: 16.09.2003  
Sejmuto dne:  02.10.2003  
 
 

                                                      
6) § 66 a 69 zákona č.185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů 
    zákon č.200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů  
    zákon č.128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 


