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Obecně

závazná vyhláška č. 2/2021
o obecním systému odpadového hospodářství

Zastupitelstvo města Če rnoš i ce se na svém zasedán í dne 2.12.2021 usnesením č.
Z/25/9/2021 usneslo vydat na základě § 59 odst. 4 zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, (dále
jen "zákon o odpadech"), a v souladu s§ 1O písm. d) a§ 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000
Sb., o obcích (obecní zřízení) , ve zn ě ní pozdějších předpisů , tuto obecně závaznou vyhlášku
(dále jen "vyhláška"):

Čl. 1
Úvodní ustanovení
1. Tato vyhláška stanovuje obecní systém odpadového
Černoši ce.

hospodářství

na území

města

2. Každý je povinen odpad nebo movitou věc , které předává do obecního systém u, odkládat
na místa určená obcí v souladu s povinnostmi stanovenými pro daný druh, kategori i nebo
materiál odpadu nebo movitých věcí zákonem o odpadech a touto vyhláškou 1 .
3. V okamžiku , kdy osoba zapojená do obecního systému odloží movitou věc nebo odpad ,
s výjimkou výrobků s ukončenou životností, na místě obcí k tomuto účelu určeném, stává
se obec vlastníkem této movité věci nebo odpadu 2 •
4.

Stanoviště sběrných

nádob je místo, kde jsou sběrné nádoby trvale nebo přechodně
za účelem dalšího nakládání se směsným komunálním odpadem. Sta noviště
sběrných nádob jsou individuální nebo spo lečná pro více uživatelů.
umístěny

1§

2§

61 zákona č. 541/2020 Sb. , o odpadech
60 zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech

Čl. 2
komunálního odpadu

Oddělené soustřeďování

1. Osoby

předávající

soustřeďovat

komunální odpad na místa
následující složky:

určená

obcí jsou povinny

odděleně

Biologické odpady rostlinného původu,
Papír,
Plasty včetně PET lahví,
Sklo,
Kovy,
f) Nebezpečné odpady,
g) Objemný odpad,
h) Jedlé oleje a tuky,
i) Nápojové kartony
j) Směsný komunální odpad
a)
b)
c)
d)
e)

2.

Směsným
vytřídění

komunálním odpadem se rozumi zbylý komunální odpad po stanoveném
podle odstavce 1 písm. a), b), c), d), e), f), g), h), i) aj).

3. Bioodpad je tvořen biologicky rozložitelným odpadem a odpadem z údržby zeleně.
Biologicky rozložitelný odpad je složka komunálního odpadu, která je schopna
biologického rozkladu aerobním nebo anaerobním způsobem a odpad z údržby zeleně je
odpad převážně biologického původu z údržby parku, lesoparků, uliční zeleně, travnatých
ploch a hřišl' ve vlastnictví města a ze zahrad ve vlastnictví fyzických osob (dále jen
"bioodpad").
4. Objemný odpad je takový odpad, který vzhledem ke svým
do sběrných nádob (např. koberce, matrace, nábytek, ... ).

rozměrům nemůže

být

umístěn

Čl. 3
Soustřeďování papíru, plastů, skla, kovů, bioodpadu,
jedlých olejů a tuků, a nápojových kartonů

1. Papír, plasty, sklo, kovy, bioodpad, jedlé oleje a tuky a nápojové kartony se soustřeďují do
zvláštních sběrných nádob, kterými jsou popelnice, kontejnery, polopodzemní kontejnery,
velkoobjemové kontejnery.
2. Zvláštní sběrné nádoby jsou umístěny na zpevněných plochách,
vhodných plochách uvedených v Příloze č. 1 této vyhlášky
Zvláštní
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

sběrné

nádoby jsou

barevně

odlišeny a

případně

označeny příslušnými

nápisy:

Biologické odpady rostlinného původu - barva hnědá,
Papír- barva modrá,
Nápojové kartony - barva oranžová
Plasty, PET lahve- barva žlutá
Sklo barevné- barva zelená
Sklo průhledné - barva bílá,
Kovy - barva šedá, plus velkoobjemový kontejner s nápisem Kovy
Jedlé oleje a tuky - sběrná nádoba s nápisem Sběr jedlých olejů a tuků
Velkoobjemové sklo -odevzdává se ve sběrném dvoře

na jiných

3. Bioodpad je

shromažďován:

sběrných nádobách na bioodpad doporučených výrobcem pro
bioodpadu hnědé barvy; pro potřeby zajištění svozu musí být sběrná
nádoba ve svozový den umístěna na veřejně přístupném místě nejpozději do 7:00

a) ve speciálních

shromažďování

b) ve zvláštním velkoobjemovém kontejneru na sběrném místě v areálu Technických
služeb v ul. Topolská 660, Černošice, dále jen "sběrné místo", a to v pondělí a ve středu
v době od 7:00 do 17:00 a v sobotu dle stanovené otevírací doby sběrného místa
c) ve zvláštních velkoobjemových kontejnerech umisťovaných na vybraných veřejných
prostranstvích na území města Černošice. Informace o sběru včetně termínů jsou
zveřejňovány např. na vývěskách města, v Informačním listě města Černošice, na
webových stránkách města Černošice.
4. Svoz bioodpadu je zajišťován svozovou společností jedenkrát týdně v době od 1.3. do 14.
12. vždy každou středu. V jiném období svoz bioodpadu neprobíhá.
5. Kovy jsou shromažďovány do velkoobjemového kontejneru umístěného ve sběrném místě.
6. Jedlé oleje a tuky jsou shromažďovány do sběrné nádoby umístěné před areálem
Technických služeb v ul. Topolská 660, Černošice, dále u bývalé pošty ul. Poštovní, a u
Domu s pečovatelskou službou, Vrážská 1805
7. Svozový den pro svoz jednotlivých složek tříděného odpadu je uvedený v Příloze č. 2 této
obecně závazné vyhlášky.
8. Do zvláštních sběrných nádob je zakázáno ukládat jiné složky komunálních odpadů, než
pro které jsou určeny.
9. Zvláštní sběrné nádoby je povinnost plnit tak, aby je bylo možno uzavřít a odpad z nich při
manipulaci nevypadával. Pokud to umožňuje povaha odpadu, je nutno objem odpadu před
jeho odložením do sběrné nádoby minimalizovat.

Čl. 4
Svoz nebezpečných složek komunálního odpadu
1. Svoz nebezpečných složek komunálního odpadu je zajišťován jeho předáním na sběrném
místě do speciálních kontejnerů umístěných ve sběrném místě po celý kalendářní rok, a to
v pondělí a ve středu v době od 8:00 do 17:00 a každou sobotu v době od 8:00 do 12:00
hod. Likvidace nebezpečného odpadu je zajišťována specializovanou svozovou firmou.
2. Soustřeďování nebezpečných
stanoveným v čl. 3 odst. 8 a 9.

složek komunálního odpadu

podléhá

požadavkům

Čl. 5
Svoz objemného odpadu
1.

Sběr objemného odpadu je zajišťován na sběrném místě, a to v
od 7:00 do 17:00 a v sobotu v době od 8:00 do 12:00 hod.

pondělí

a ve

středu

v době

2. Soustřeďování objemného odpadu podléhá požadavkům stanoveným v čl. 3 odst. 8 a 9.

Čl. 6
Soustřeďování směsného

komunálního odpadu

1. Směsný komunální odpad se odkládá do sběrných nádob. Pro účely této vyhlášky se
sběrnými nádobami rozumějí
a) typizované sběrné nádoby (např. plastové nebo kovové popelnice a kontejnery)
ke shromažďování směsného komunálního odpadu.

určené

b) odpadkové koše, které jsou umístěny na veřejných prostranstvích v obci, sloužící pro
odkládáni drobného směsného komunálního odpadu.
2. Svoz směsného odpadu je zajišťován svozovou společnosti jedenkrát týdně; svozovým
místem je veřejně přístupné místo. Vlastník sběrné nádoby na směsný odpad je povinen
tuto nádobu umístit ve svozový den na svozové místo nejpozději do 7:00 hod. V případě,
že svozové místo, na které vlastník sběrné nádoby sběrnou nádobu umisťuje, není
přístupné pro vjezd svozové techniky, určí obec po dohodě se svozovou společností a
vlastníkem nebo správcem nemovítosti stanoviště sběrné nádoby na nejbližším
přístupném místě.

3.

Soustřeďování směsného

komunálního odpadu podléhá

požadavkům

stanoveným v

čl.

3

odst. 8 a 9.

Čl. 7
Nakládání s komunálním odpadem vznikajícím na území obce
a podnikajících fyzických osob

při činností

právnických

1. Právnické a podnikající fyzické osoby zapojené do obecního systému na základě smlouvy
uzavřené s městem komunální odpad: papír, plasty + nápojové kartony, sklo, bioodpad a
nebezpečný odpad, předávají zpúsobem stanoveným ve smlouvě.
2. Výše úhrady za zapojení do obecního systému se stanoví dle platného ceníku schváleného
radou města.
3. Úhrada se vybírá 1x za kalendářní rok, a to do 31.05.

Nakládáni s movitými

věcmi

Čl. 8
v rámci

1. Obec v rámci předcházení vzniku odpadu za
těmito movitými věcmi: oděvy a textil

předcházeni

účelem

jejich

vzniku odpadu

opětovného

použití nakládá s

2. Movité věci uvedené v odst. 1 lze předávat do sběrných kontejnerů umístěných na
veřejném prostranství na území města Černošice, a to před areálem technických služeb v
ulici Tepelská 660, před Domem s pečovatelskou službou v ul. Vrážská 1805 a v ul.
Poštovní 228 (u křižovatky ulice Poštovní a Riegrova)
3. Movitá

věc

musí být

předána

v takovém stavu, aby bylo možné její

opětovné

použití.

Čl. 9
Nakládání s výrobky s ukončenou životností v rámci služby pro výrobce
(zpětný odběr)

1. Obec v rámci služby pro výrobce nakládá s těmito výrobky s

ukončenou

životností:

a) elektrozařízení
b) baterie a akumulátory
c) pneumatiky

2. Výrobky s

ukončenou

životností uvedené v odst. 1 lze

předávat:

a) drobný elektroodpad do kontejnerů červené barvy v ulici Poštovní 228 (křižovatka
ulic Poštovní a Riegrova) a vedle školní jídelny v ulici K Lesíku. Větší elektroodpad
lze umisťovat do velkoobjemového kontejneru v areálu Technických služeb v ul.
Topolská 660, Černoš ice
b) pneumatiky- zpětný odběr zajišťuj e Pneuservis Červený, Radotínská 1450

Čl.10
Nakládání se stavebním a demoličním odpadem

1. Stavebním odpadem a demoličním odpadem se rozumí odpad vznikající při stavebních a
demoličních činnostech nepodnikajících fyzických osob. Stavební a demoliční odpad není
odpadem komunálním .
2. Stavební odpad lze použít, předat či zlikvidovat zákonem stanoveným způsobem .
3. Město Černošice nezajišťuje sběr a svoz stavebního odpadu.

Čl. 11
Závěrečná ustanovení

1. Nabytím účinnosti této vyhlášky se zrušuje obecně závazná vyhláška města Černošice č.
2/2016, o stanovení systému shromažďování , sběru , přepravy , třídění , využívání a
odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města
Černošice).

2. Tato vyhláška nabývá

účinnosti

Ing. etr Wol
mí stosta ros ta
Vyvěšeno : !1.4Z · .2..921
Sejmuto: :/).!ll ,U/.;1

patnáctým dnem po dni vyhlášení.

Mgr. Filip
starosta

Kořínek

Příloha č.

1 - Umístění nádob

OLEJE

10. Říční - u samoobsluhy
Topolská u technických
služeb
Na Drahách u
12.
fotbalového hřiště
Ukrajinská - zahradnictví
13.
Garde o
Roh ulice Topolské a
14.
Jasmínové
Radotínská - Penny
15.
market
11 .
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OLEJE
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před

bývalou
služebnou MP
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Příloha č.

Tříděný

2 - Svoz odpadu

odpad
Svozové dny
pondělí, středa,

pondělí,

pátek

pátek, sobota

Bioodpad
Druh odpadu

četnost svozu

Svozové dny

bloodpad

1x týdně

středa

Druh odpadu

Četnost svozu

Svozové dny

směsný

1x týdně

středa, čtvrtek,

Směsný

komunální odpad

komunálni

pátek

