M STO NOVÉ M STO POD SMRKEM

OBECN ZÁVAZNÁ
VYHLÁŠKA
. 1/2007
o stanovení systému shromaž ování, sb ru, p epravy, t íd ní, využívání
a odstra ování komunálních odpad a nakládání se stavebním odpadem
na území m sta Nové M sto pod Smrkem

Zastupitelstvo m sta Nové M sto pod Smrkem se na svém 5. ve ejném zasedání
konaném dne 2. kv tna 2007 usnesením . 37/07/ZM usneslo vydat na základ § 17 odst. 2
zákona . 185/2001 Sb., o odpadech a o zm n n kterých dalších zákon , ve zn ní pozd jších
p edpis (dále jen „zákon o odpadech“) a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h)
zákona . 128/2000 Sb., o obcích (obecní z ízení), ve zn ní pozd jších p edpis , (dále jen
„zákon o obcích“), tuto obecn závaznou vyhlášku:
lánek 1
Úvodní ustanovení
Tato obecn závazná vyhláška (dále jen „vyhláška“) stanovuje systém shromaž ování,
sb ru, p epravy, t íd ní, využívání a odstra ování komunálních odpad vznikajících na území
m sta Nové M sto pod Smrkem, v etn nakládání se stavebním odpadem.
lánek 2
Shromaž ování sm sného komunálního odpadu
1) Komunální odpad je veškerý odpad vznikající na území obce p i innosti fyzických
osob, a který je uveden jako komunální odpad v Katalogu odpad 1, s výjimkou
odpad vznikajících u právnických osob nebo fyzických osob oprávn ných
k podnikání.
2) Za sm sný komunální odpad se pro ú ely této vyhlášky považuje odpad vzniklý po
vyt íd ní jednotlivých odd len t íd ných složek komunálního odpadu.
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3) Sm sný komunální odpad se shromaž uje do sb rných nádob tak, aby p i manipulaci
z nich nevypadával.
4) Sm sný komunální odpad ukládaný do sb rných nádob nesmí být hutn n (nap .
sešlapováním), zaléván vodou nebo jinak mechanicky nebo chemicky m n na jeho
struktura.
lánek 3
Sb rné nádoby na komunální odpad a jejich stanovišt
1) Sb rné nádoby na komunální odpad (dále jen „sb rné nádoby“) jsou nádoby, v nichž
jsou jednotlivé složky komunálního odpadu shromaž ovány do doby jejich svozu. Pro
ú ely této vyhlášky sb rnými nádobami jsou:
a) typizované sb rné nádoby (popelnice, kontejnery) ur ené ke shromaž ování
sm sného komunálního odpadu,
b) zvláštní sb rné nádoby pro odd len sbírané a t íd né druhy komunálního odpadu,
c) odpadkové koše, které jsou umíst ny na ve ejných prostranstvích v obci a slouží
pro odkládání drobného sm sného komunálního odpadu.
2) Stanovišt sb rných nádob je místo, kde jsou sb rné nádoby trvale nebo p echodn
umíst ny za ú elem svozu. Stanovišt sb rných nádob jsou individuální nebo spole ná
pro více uživatel .
3) Sb rné nádoby se používají pouze k ukládání odpadu, pro který jsou ur eny.
4) Sb rné nádoby se umís ují na stanovištích ur ených obcí tak, aby byly dob e p ístupné
pro odkládání, shromaž ování a odvoz odpad .
lánek 4
T íd ní komunálního odpadu
Komunální odpad se t ídí na:
a) papír,
b) sklo,
c) plast,
d) nápojové kartony, sm sné plasty,
e) objemný odpad,
f) nebezpe né složky komunálního odpadu.
lánek 5
Shromaž ování t íd ného komunálního odpadu
1) T íd ný odpad je shromaž ován do zvláštních sb rných nádob.
2) Zvláštní sb rné nádoby jsou umíst ny na p edem ur ených stanovištích, a to takto:
Hajništ pod Smrkem, u obchodu
P ebytek, autobusová zastávka
Ludvíkov pod Smrkem, u knihovny
ul. Frýdlantská, bývalý statek
ul. Frýdlantská, . p. 59
ul. Zámecká, okály
ul. Na Výsluní, okály
ul. Frýdlantská, u mate ské školy
ul. Va kova, naproti zdravotnímu st edisku
ul. Švermova, u marketu
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ul. Palackého, u M stského ú adu
ul. Jind ichovická, u budovy Policie
ul. Husova, u obchodu
ul. Komenského, u hasi ské zbrojnice
ul. Sokolská, u t locvi ny
3) Zvláštní sb rné nádoby na odd len sbírané a vyt íd né složky komunálního odpadu
jsou barevn ozna eny, a to:
a) pro papír modrou barvou,
b) na sklo zelenou barvou,
c) pro PET lahve žlutou barvou,
d) pro sm sné plasty a nápojové kartony ervenou barvou.
lánek 6
Sb r a svoz nebezpe ných složek komunálního odpadu
1) Nebezpe ný odpad je odpad uvedený v Seznamu nebezpe ných odpad vedeném
v Katalogu odpad 2 a jakýkoliv jiný odpad vykazující jednu nebo více nebezpe ných
vlastností uvedených v p íloze . 2 k zákonu o odpadech.
2) Sb r a svoz nebezpe ných složek komunálního odpadu je zajiš ován takto:
a) 2 x ro n jejich odebíráním na p edem vyhlášených p echodných stanovištích
p ímo do sb rných nádob k tomuto sb ru ur ených. Informace o sb ru jsou
zve ejn ny na ú ední desce M stského ú adu Nové M sto pod Smrkem, na
výlepových plochách, v Novom stských novinách a jsou vyhlášeny obecním
rozhlasem,
b) nebezpe né složky komunálního odpadu lze bezplatn odevzdat na sb rném
míst v Žižkov ul. (v areálu Severo eských sb rných surovin) v ur ených
dnech (pond lí, st eda, pátek a sobota) a ve stanovených hodinách.
lánek 7
Sb r a svoz objemného odpadu
1) Objemný komunální odpad je takový odpad, který vzhledem ke svým rozm r m
nem že být umíst n do sb rných nádob (nap . koberce, pra ky, sporáky, nábytek
atp.).1
2) Sb r a svoz objemného komunálního odpadu je zajiš ován takto:
a) 2 x ro n jejich odebíráním na p edem vyhlášených p echodných stanovištích
p ímo do sb rných nádob k tomuto sb ru ur ených. Informace o sb ru jsou
zve ejn ny na ú ední desce M stského ú adu Nové M sto pod Smrkem, na
výlepových plochách, v Novom stských novinách a jsou vyhlášeny obecním
rozhlasem,
b) objemný komunálního odpad lze bezplatn odevzdat na sb rném míst
v Žižkov ul. (v areálu Severo eských sb rných surovin) v ur ených dnech
(pond lí, st eda, pátek a sobota) a ve stanovených hodinách.

1

)Vyhláška . 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpad , Seznam nebezpe ných odpad a
seznamy odpad a stát pro ú ely vývozu, dovozu a tranzitu odpad a postup p i ud lování souhlasu
k vývozu, dovozu a tranzitu odpad (Katalog odpad )
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lánek 8
Nakládání se stavebním odpadem
1) Stavební odpad je stavební a demoli ní odpad. Stavební odpad není odpadem
komunálním.
2) Stavební odpad lze použít, p edat i odstranit zákonem stanoveným zp sobem na
vlastní náklady.
3) Pro odložení stavebního odpadu je možné využít za úplatu kontejner na stavební
odpad umíst ný na sb rném míst v Žižkov ulici. Informace podává M stský ú ad
Nové M sto pod Smrkem, odbor výstavby a životního prost edí.
lánek 9
Záv re ná ustanovení
Zrušuje se obecn závazná vyhláška m sta . 1/2001 z dodatkem . 1 stanovující
systém nakládání s komunálním odpadem a se stavebním odpadem v územním obvodu m sta
Nové M sto pod Smrkem a obecn závazná vyhláška m sta . 5/2004, kterou se m ní a
dopl uje vyhláška . 1/2001.
lánek 10
Ú innost
Tato obecn závazná vyhláška nabývá ú innosti dne 1. srpna 2007

……………………………………
Ing. Pavel Smutný
starosta

…………………………………
Mgr. Radoslava Žáková
místostarostka

Záznam o vyhlášení právního p edpisu:
Vyv šeno na ú ední desce M stského ú adu dne: 10. 5. 2007
Sejmuto z ú ední desky M stského ú adu dne:
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