Město Netolice
Zastupitelstvo města Netolice
Obecně závazná vyhláška města Netolice č. 4/2020
o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se
stavebním odpadem na území města Netolice
a o systému komunitního kompostování
Zastupitelstvo města Netolice se na svém zasedání dne 7. 9. 2020 usnesením
č. 47/2020 usneslo vydat na základě § 17 odst. 2 a § 10a odst. 2 zákona č. 185/2001
Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „zákon o odpadech“), v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h)
zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o
obcích“), tuto obecně závaznou vyhlášku:
Čl. 1
Úvodní ustanovení
1) Tato obecně závazná vyhláška (dále jen „vyhláška“) stanovuje systém
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů vznikajících na území města Netolice, včetně nakládání se stavebním
odpadem, a podmínky komunitního kompostování.
2) Tato vyhláška je závazná pro všechny fyzické osoby pobývající na území města.
3) Původci, kteří produkují odpad podobný komunálnímu odpadu, mohou na
základě smlouvy s městem využít systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů zavedeného městem. Smlouva musí
být písemná a musí obsahovat vždy výši sjednané ceny za tuto službu.1
Čl. 2
Základní pojmy
Pro účely této vyhlášky se rozumí:
1) Komunálním odpadem – veškerý odpad vznikající na území obce při činnosti
fyzických osob a který je uveden jako komunální odpad v Katalogu odpadů,
s výjimkou odpadů vznikajících u právnických osob nebo fyzických osob
oprávněných k podnikání.2
2) Směsným komunálním odpadem – komunální odpad, který zbude po vytřídění
komunálního odpadu na složky uvedené v čl. 3 pod písm. a) až j) této vyhlášky.
3) Objemným odpadem – komunální odpad, k jehož shromažďování nelze
z důvodu jeho rozměrů, materiálu nebo jeho vlastností (např. nábytek, koberce
atd.) použít běžné sběrné nádoby.
4) Biologicky rozložitelným odpadem rostlinného původu – biologicky
rozložitelný odpad, který neobsahuje, ani nepřišel do kontaktu s biologickým
odpadem živočišného původu.
5) Komunitním kompostováním – systém sběru a shromažďování rostlinných
zbytků z údržby zeleně a zahrad na území obce, jejich úprava a následné
zpracování na zelený kompost.3
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3 § 10a odst. 1 písm. a) zákona o odpadech
2

6) Sběrnou nádobou – typizovaná nádoba určená k odložení složek odpadu
(popelnice, kontejner, velkoobjemový kontejner). Ve sběrné nádobě jsou
složky odpadu shromažďovány přechodně do doby svozu.
Čl. 3
Třídění komunálního odpadu
Je povinností fyzických osob třídit komunální odpad na tyto složky:
a) Biologicky rozložitelné odpady rostlinného původu
b) Papír
c) Plasty, včetně PET lahví
d) Sklo
e) Kovy
f) Nápojové kartony
g) Jedlé oleje a tuky
h) Nebezpečné odpady
i) Objemný odpad
j) Textil
k) Směsný komunální odpad.
Čl. 4
Shromažďování tříděného odpadu
1) Tříděný odpad dle čl. 3 písm. b) až j) vyhlášky se ukládá zejména ve sběrném dvoře,
který je umístěn v Obecní ulici. Do sběrného dvora je nutné odevzdat odpad již
vytříděný na jednotlivé složky. Provoz sběrného dvora se řídí schváleným provozním
řádem. Při ukládání vytříděných odpadů v prostoru sběrného dvora je každý povinen
řídit se pokyny správce sběrného dvora.
2) Tříděný odpad lze shromažďovat také do zvláštních sběrných nádob. Tyto nádoby
jsou barevně odlišeny a opatřeny příslušnými nápisy. Umístění nádob na území
města je uvedeno v příloze č. 1 této vyhlášky.
3) Do zvláštních sběrných nádob je zakázáno ukládat jiné složky komunálních
odpadů, než pro které jsou určeny.
Čl. 5
Shromažďování směsného komunálního odpadu
1) Směsný komunální odpad se shromažďuje do typizovaných sběrných nádob
(popelnice, kontejner), výjimečně do plastových pytlů.
2) Fyzická osoba je povinna:
a) Zajistit si dostatečný počet sběrných nádob, aby nedocházelo k jejich
přeplňování. Označit sběrné nádoby číslem popisným.
b) Udržovat sběrné nádoby v takovém technickém stavu, aby byla umožněna
manipulace s nimi.
c) Přistavit sběrné nádoby na veřejné prostranství za účelem svozu oprávněnou
osobou v den svozu odpadů, případně v den předcházející. Nejpozději do
konce dne svozu je nutné sběrné nádoby odklidit. Dnem svozu je středa.
3) Drobný směsný komunální odpad související s krátkodobým pobytem osob na
veřejném prostranství se odkládá do odpadkových košů umístěných na veřejném
prostranství.

Čl. 6
Právnické osoby a fyzické osoby oprávněné k podnikání,
využívající systém stanovený městem na základě uzavřené smlouvy
Na základě uzavřené smlouvy4 právnické osoby a fyzické osoby oprávněné
k podnikání, využívají systém stanovený městem takto:
a) tříděný komunální odpad odevzdávají pouze do sběrného dvora, nevyužívají
barevně odlišené zvláštní sběrné nádoby dle čl. 4 odst. 3 vyhlášky
b) směsný komunální odpad shromažďují obdobně jako fyzické osoby do
sběrných nádob. Sběrné nádoby musí být označeny číslem popisným a
etiketou „původce zapojen do systému města“.
Podrobnosti ohledně využívání stanoveného systému jsou upraveny příslušnou
smlouvou.
Čl. 7
Shromažďování biologicky rozložitelných odpadů rostlinného původu
a rostlinných zbytků
1) Fyzické osoby ukládají přednostně rostlinné zbytky do plastových kompostérů,
které mají pronajaté od města Netolice, nebo si je pořídily na vlastní náklady.
Kompostéry mají fyzické osoby umístěné na vlastním pozemku.
2) Pro ukládání biologicky rozložitelných odpadů rostlinného původu dále slouží
velkoobjemové kontejnery. Do těchto kontejnerů je zakázáno ukládat jiné druhy
odpadů. Poloha stanovišť pro cyklické umísťování kontejnerů je uvedena v příloze č. 2
této vyhlášky. Velkoobjemový kontejner setrvá na určeném místě po dobu 1 týdne a
vrátí se zpět nejdříve po třech týdnech. Aktuální harmonogram rozmístění a odvozu
kontejnerů bude zveřejněn na úřední desce městského úřadu.
3) Biologicky rozložitelné odpady rostlinného původu z velkoobjemových kontejnerů
převezme na základě smluvního vztahu kompostárna.
4) Pro ukládání části rostlinných zbytků z údržby zeleně a zahrad také slouží
komunitní kompostoviště, které se nachází na pozemku p. č. 1447/4 v k. ú. Netolice.
Kompost z tohoto kompostoviště lze využít pouze pro potřeby města Netolice
k obnově a údržbě veřejné zeleně.
Čl. 8
Nakládání se stavebním odpadem
1) Stavební odpad lze použít, předat či odstranit pouze v souladu se zákonem
o odpadech.
2) Stavební odpad (beton, cihly, tašky a keramické výrobky) z drobných stavebních
oprav mohou fyzické osoby uložit v lokalitě „Pískovna“ v souladu s rozhodnutím
o využití území pro pozemek p. č. 3059 k. ú. Netolice, vždy jen po dohodě s Městským
úřadem Netolice.

dle § 17 odst. 4 zákona o odpadech: „Původci, kteří produkují odpad podobný komunálnímu odpadu,
mohou na základě smlouvy s městem využít systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů zavedeného obcí. Smlouva musí být písemná a musí
obsahovat vždy výši sjednané ceny za tuto službu.“
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Čl. 9
Závěrečná ustanovení
1) Porušení této vyhlášky lze postihovat podle zvláštních právních předpisů.5
2) Dohled nad dodržováním této vyhlášky provádějí pověření pracovníci Městského
úřadu Netolice.
3) Nabytím účinnosti této vyhlášky se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 2/2016
o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálních odpadů a o nakládání se stavebním odpadem na území
města Netolice a o stanovení systému komunitního kompostování ze dne 27. 6. 2016.
4) Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2021.

Helena Matějeková
místostarostka města

Mgr. Vladimír Pešek
starosta města

Příloha č. 1 k vyhlášce č. 4/2020
Rozmístění zvláštních sběrných nádob na tříděné odpady na území města Netolice:
A. p.č. 1011 k.ú. Netolice - ulice Hornická, poblíž ZŠ Bavorovská (sklo, papír,
plasty)
B. p.č. 1100 k.ú. Netolice – ulice 9. května, u bývalého hřiště (sklo, papír, plasty,
textil)
C. p.č. 299/9 k.ú. Netolice – Na Horánku (sklo, papír, plasty)
D. p.č. 663/1 k.ú. Netolice – u sportovní haly (sklo, textil)
E. p.č. 757 k.ú. Netolice – Petrův Dvůr (sklo)
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např. zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, zákon č. 251/2016 Sb.,
o některých přestupcích

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 4/2020
Stanoviště pro cyklické umísťování velkoobjemových kontejnerů pro ukládání
biologicky rozložitelných odpadů rostlinného původu:
1. p.č. 1100 k.ú. Netolice – ulice 9.května u bývalého hřiště
2. p.č. 845 k.ú. Netolice – poblíž křižovatky ulic Nádražní a Hornická
3. p.č. 2107/10 k.ú. Netolice - u sportovní haly
4. p.č. 757 k.ú. Netolice – odbočka do Petrova Dvora
5. p.č. 1660 k.ú. Netolice – okraj lesíka u odbočky Na Horánek
6. p.č. 285 k.ú. Netolice - u mostu v ulici Budějovická
7. p.č. 193 k.ú. Netolice – u mostku Pod Jánem
8. p.č. 1187/47 k.ú. Netolice – ulice Vodňanská

