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Důvodová zpráva
Obecně závazná vyhláška č. x/2019, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 2/2015 o
nakládání s komunálním a stavebním odpadem
Rada města Karviné projednala a předkládá Zastupitelstvu města Karviné návrh obecně závazné vyhlášky č.
x/2019, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 2/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a systému nakládání se stavebním odpadem (o
nakládání s komunálním a stavebním odpadem).
Změnou vyhlášky č. 321/2014 Sb., o rozsahu a způsobu zajištění odděleného soustřeďování složek komunálních
odpadů byla obcím s účinností od 01. 01. 2020 stanovena povinnost zajistit celoročně místa pro oddělené
soustřeďování jedlých olejů a tuků. V této souvislosti byly na území města Karviné doplněny speciální kontejnery
černo žluté barvy o objemu 240 l a obyvatelé byli informováni o jejich užívání, zejména, že do kontejnerů se smí
shromažďovat pouze a výhradně jedlé oleje a tuky v plastových láhvích (PET lahve), které nebudou obsahovat
žádné saponáty ani jiné chemické přípravky, větší mechanické nečistoty, jiné odpadní materiály, zbytek jídel a
vodu. Obsah vody, nečistot, ztužených tuků a jiných dalších nečistot nesmí přesáhnout 10 %.
Shora uvedená změna vyhlášky vyžaduje také úpravu příslušné obecně závazné vyhlášky. Navrhované změny
byly pro větší přehlednost vloženy do textu aktuálně platné a účinné vyhlášky viz příloha č. 1 k důvodové zprávě.
Rada města Karviné projednala návrh na svém zasedání a rozhodla doporučit Zastupitelstvu města Karviné vydat
obecně závaznou vyhlášku č. x/2019, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 2/2015 o stanovení systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a systému nakládání se
stavebním odpadem (o nakládání s komunálním a stavebním odpadem).
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Příloha č. 1 k usnesení

STATUTÁRNÍ MĚSTO
KARVINÁ

Obecně závazná vyhláška
č. x/2019, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 2/2015 o stanovení systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a
systému nakládání se stavebním odpadem (o nakládání s komunálním a stavebním odpadem)
Zastupitelstvo města Karviné na svém zasedání dne 4. 11. 2019 vydalo na základě § 17 odst. 2 zákona
č.185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále
jen „zákon o odpadech“), a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č.128/2000 Sb., o
obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon o obcích“), tuto obecně
závaznou vyhlášku:
Článek 1
Úvodní ustanovení
Touto obecně závaznou vyhláškou (dále jen „vyhláška“) se mění obecně závazná vyhláška č.
2/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů a systému nakládání se stavebním odpadem (o nakládání s komunálním a
stavebním odpadem), která stanovuje systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území města Karviná, včetně nakládání se
stavebním odpadem.

2.1

Článek 2
V čl. 2 se číselné označení odstavce „2.1“ vypouští pro nadbytečnost.

2.2

V čl. 2 písm. a) se text poznámky pod čarou č. 1 vypouští a nahrazuje textem: „vyhláška č.
93/2016 Sb., o Katalogu odpadů“.

2.3

V čl. 2 písm. d) se text poznámky pod čarou č. 2 vypouští a nahrazuje textem: „Nařízení komise
EU 1357/2014, kterým se nahrazuje příloha III směrnice Evropského parlamentu a Rady
2008/98/ES o odpadech a o zrušení některých směrnic“.

2.4

V čl. 2 písm. h) se poznámka pod čarou č. 2 vypouští a nahrazuje se novou poznámkou pod
čarou: „3) zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů“.

2.5

V čl. 3 písm. a) se na závěr doplňuje text: „jedlé oleje a tuky,“.

2.6

V čl. 4 odst. 4.1 písm. a) se za bod 5 vkládá nový bod: „6. jedlé oleje a tuky – speciální černo
oranžové kontejnery,“.

2.7

V čl. 9 odst. 9.4 se za písmeno g) vkládá nové písmeno: „h) jedlých olejů a tuků.“

Statutární město Karviná
Obecně závazná vyhláška ● č. x/2019, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 2/2015 o stanovení systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a systému nakládání se stavebním
odpadem (o nakládání s komunálním a stavebním odpadem)
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Článek 3
Závěrečná ustanovení
Tato obecně závazná vyhláška byla schválena Zastupitelstvem města Karviné dne 04. 11. 2019
usnesením č. ….. a nabývá účinnosti 15. dnem po dni vyhlášení.

Ing. Jan Wolf v. r.
primátor
Ing. Lukáš Raszyk v. r.
náměstek primátora
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shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a systému nakládání se stavebním
odpadem (o nakládání s komunálním a stavebním odpadem)
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Příloha č. 1 k důvodové zprávě

2/2015
Obecně závazná vyhláška
o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a
systému nakládání se stavebním odpadem (o nakládání s komunálním a stavebním odpadem)
Zastupitelstvo města Karviné na svém zasedání dne 30. 4. 2015 vydalo na základě § 17 odst. 2 zákona č.185/2001
Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o odpadech“), a v souladu
s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen
„zákon o obcích“), tuto obecně závaznou vyhlášku:

Článek 1
Úvodní ustanovení
Tato obecně závazná vyhláška (dále jen „vyhláška“) stanovuje systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území města Karviná, včetně nakládání se stavebním odpadem.

Článek 2
Vymezení pojmů
2.1 Pro účely této vyhlášky se rozumí:
a) komunálním odpadem, kterým je veškerý odpad vznikající na území města při činnosti fyzických osob, a který je uveden jako
komunální odpad v Katalogu odpadů1, s výjimkou odpadů vznikajících u právnických osob nebo fyzických osob oprávněných k
podnikání,
b) směsným odpadem je zbylý komunální odpad po vytřídění odpadů uvedených v Čl. 3 odst. 3.1 písm. a) až f),

Okomentoval(a): [JG1]: Vypouští se číselné označení
odstavce, uvedený článek další odstavce nemá, z tohoto
důvodu není potřeba jeho číselné označení
Okomentoval(a): [JG2]: Poznámky pod čarou v
tomto článku byly upraveny viz závěr tohoto dokumentu

c) využitelnými složkami odpadu jsou druhy odpadů získané odděleným sběrem, a které lze po úpravě nebo přímo využít většinou
jako druhotnou surovinu,
d) nebezpečným odpadem je odpad, který vykazuje jednu nebo více nebezpečných vlastností uvedených ve zvláštním právním
předpise2,
e) sběrnou nádobou je typizovaná nádoba určená k přechodnému shromažďování jednotlivých složek komunálního odpadu,
f) odpadkovým košem je nádoba menších rozměrů umístěna na veřejném prostranství sloužící k ukládání drobného směsného
odpadu,
g) stálým stanovištěm sběrných nádob je veřejně přístupné místo určené příslušným odborem Magistrátu města Karviné pro trvalé
umístění sběrných nádob. Seznam stanovišť je přístupný na stránkách města www.karvina.cz,
h) svozovou společností oprávněna osoba23, která na základě smlouvy s městem zajišťuje nakládání s komunálním odpadem dle
této vyhlášky.

Článek 3
Systém třídění odpadu
Fyzické osoby a osoby zapojené do systému jsou povinny odpad třídit na tyto složky:
a) využitelné složky komunálního odpadu - papír a lepenka, nápojové kartony, sklo, plasty včetně PET lahví, textil, obuv, hračky,
hliníkové plechovky od nápojů, jedlé oleje a tuky,
b) biologicky rozložitelný odpad (rostlinného původu),
c) objemný odpad,
d) dřevo,
e) nebezpečný odpad,
f) kovy,
g) směsný odpad.

Článek 4

Okomentoval(a): [JG3]: Vyvoláno změnou vyhlášky č.
321/2014 Sb., o rozsahu a způsobu zajištění odděleného
soustřeďování složek komunálních odpadů

Systém nakládání s využitelnými složkami komunálního odpadu
4.1 Využitelné složky komunálního odpadu jsou druhy odpadů získané odděleným (separovaným) sběrem, které lze po úpravě
nebo přímo dále využít.
4.2 Ke shromažďování využitelných složek komunálního odpadu jsou určeny:
a) na stálých stanovištích sběrné nádoby, které jsou barevně rozlišeny, a do kterých se ukládají vytříděné složky komunálního
odpadu takto:
1. papír a nápojový karton - modré kontejnery,
2. sklo - zelené kontejnery a zvony,
3. plasty včetně PET lahví - žluté kontejnery,
4. textil, obuv, hračky - speciální bílé kontejnery,
5. hliníkové plechovky od nápojů - speciální šedé kontejnery,
6. jedlé oleje a tuky - speciální černo oranžové kontejnery,
b) barevně rozlišené plastové pytle, do kterých se shromažďují vytříděné složky komunálního odpadu z rodinných domů takto:
1. papír a nápojový karton - modré pytle,
2. plasty včetně PET lahvi - žluté pytle,
3. sklo - zelené pytle,
c) sběrný dvůr společnosti Technické služby Karviná, a. s., na ul. Bohumínská 1878 v Karviné-Novém Městě, kde jsou též
umístěny nádoby na využitelné složky komunálního odpadu dle výše uvedeného barevného rozlišení.
4.3 Sběrné nádoby a odpadové pytle musí být před svozem přistaveny v termínu a v době, která je zveřejněna v pravidelném
harmonogramu svozu odpadů. Harmonogram je zveřejněn na webových stránkách města www.karvina.cz a svozové
společnosti www.tsk.cz.
4.4 Papír a nápojové kartony lze odevzdávat také v zařízeních ke sběru nebo výkupu odpadů (sběrna surovin).

Článek 5
Systém nakládání s nebezpečným odpadem
Ke shromažďování nebezpečného odpadu jsou určeny:
a) sběrný dvůr společnosti Technické služby Karviná, a. s., na ul. Bohumínská 1878 v Karviné-Novém Městě.
b) mobilní sběrna odpadů (stanoviště nebezpečného odpadu uvedené v pravidelném harmonogramu).

Článek 6
Systém nakládání s kovovým odpadem
Kovy, není-li v této vyhlášce stanoveno jinak, se odevzdávají ve sběrném dvoru, který je umístěn v areálu společnosti
Technických služeb Karviná, a. s., ul. Bohumínská 1878, Karviná-Nové Město.

Článek 7
Systém nakládání s biologicky rozložitelným odpadem
7.1 Biologicky rozložitelný odpad (rostlinného původu) je odpad rostlinného původu, který podléhá aerobnímu nebo
anaerobnímu rozkladu.
7.2 Biologicky rozložitelný odpad (rostlinného původu), který není kompostován v místě vzniku, lze odevzdávat:
a) v areálu Technických služeb Karviná, a. s., ul. Brožíkova, Karviná-Lázně Darkov,
b) do hnědých sběrných nádob určených příslušným odborem Magistrátu města Karviné společnosti Technické služby Karviná,
a.s. přistavených na základě žádosti. Žádost o přistavení hnědé nádoby se podává osobně u společnosti Technické služby
Karviná, a.s. nebo prostřednictvím webových stránek www.tsk.cz.

Článek 8
Systém nakládání s objemným odpadem

Okomentoval(a): [JG4]: Doplnění nového typu nádob pro
umístění tříděného odpadu

8.1 Objemný odpad (např. koberce, matrace, nábytek) je složka komunálního odpadu, kterou vzhledem k jejím
rozměrům nebo hmotnosti nelze uložit do sběrných nádob a nemá nebezpečné vlastnosti.
8.2 Objemný odpad lze odevzdávat:
a) ve sběrném dvoru, který je umístěn v areálu společnosti Technických služeb Karviná, a. s., na ul. Bohumínská 1878 v KarvinéNovém Městě,
b) do velkoobjemových kontejnerů rozmístěných na území města Karviné, o jejich rozmístění, počtu a intervalu vývozu rozhoduje
příslušný odbor Magistrátu města Karviné.

Článek 9
Systém nakládání s komunálním odpadem
9.1 Směsný komunální odpad se ukládá do nádob o objemu 110 nebo 120 litrů nebo do kontejnerů o objemu 1100 litrů,
případně na místa, která jsou určena příslušným odborem Magistrátu města Karviné. Počet, intervaly vývozu a umístění těchto
nádob stanovuje příslušný odbor Magistrátu města Karviné.
9.2 Sběrné nádoby musí být přistaveny tak, aby byly snadno zpřístupněny osádce svozového vozidla.
9.3 Sběrné nádoby a odpadové pytle musí být před svozem přistaveny v termínu a v době, která je zveřejněna v
pravidelném harmonogramu svozu odpadů. Harmonogram je zveřejněn na webových stránkách města www.karvina.cz a svozové
společnosti www.tsk.cz.
9.4 Nádoby a kontejnery určené pro směsný komunální odpad nejsou určeny pro odkládání:
a) nebezpečného odpadu,
b) využitelných složek komunálního odpadu,
c) elektroodpadu a vysloužilého osvětlovacího zařízení,
d) dřeva a stavebního odpadu,
e) kovů,
f) biologicky rozložitelného odpadu,
g) takového odpadu, který nelze přesypat nebo který by svým složením mohl ohrozit bezpečnost a zdraví pracovníků oprávněné
osoby či jiných osob, anebo poškodit technické zařízení svozového vozidla,
h) jedlých olejů a tuků.
9.5 Pro jeden rodinný dům je přistavena jedna sběrná nádoba. V případě, že se v rodinném domě zdržuje 5 a více osob
nebo jsou-li dány objektivní důvody pro větší množství odpadu, uživatel nemovitosti může požádat příslušný odbor Magistrátu
města Karviné o přistavení další sběrné nádoby. O počtu přistavených nádob a jejich přidělení rozhoduje příslušný odbor
Magistrátu města Karviné.
9.6 V případě nedodržení harmonogramu svozu komunálního odpadu z technických důvodů (např. porucha svozového
vozidla) bude proveden náhradní svoz nejpozději následující den po nerealizovaném svozu odpadů.
9.7 Odpadkové koše umístěné na veřejném prostranství jsou určeny pro ukládání drobného směsného odpadu.

Článek 10
Systém nakládání se stavebním odpadem
10.1 Stavební odpad je stavební a demoliční odpad. Stavební odpad není odpadem komunálním.
10.2 Stavební odpad lze použít, předat či zlikvidovat zákonem stanoveným způsobem.

Článek 11
Pytlový systém
11.1 Pytlový systém svozu směsného komunálního odpadu je určen v historické části města (Fryštát) a dále v těch
částech, kde není možný přístup svozového vozidla s ohledem na parametry příjezdové komunikace (šířka silnice, nosnost mostu,
špatný technický stav komunikace, nedostupnost v zimním období apod.) Místa, kde bude zaveden pytlový systém, určí příslušný
odbor Magistrátu města Karviné.
11.2 Pytle určené ke shromažďování směsného komunálního odpadu dodává a provádí jejich svoz oprávněná osoba
určená městem. O počtu a intervalu vývozu těchto shromažďovacích prostředků rozhoduje příslušný odbor Magistrátu města
Karviné.

Článek 12
Další povinnosti při nakládání s komunálním odpadem
12.1 Sběrné nádoby a odpadkové koše na komunální odpad lze využívat pouze k účelu, pro který jsou určeny. U
využitelných složek odpadu (např. PET lahví, plastových obalů, kartonů) je každý povinen před vložením do separační sběrné
nádoby zmenšit jejich objem (např. rozložením, stlačením apod.).
12.2 Je zakázáno přeplňovat sběrné nádoby tak, aby docházelo k jejich přetěžování a byla zhoršena manipulace s
nimi.
12.3 Je zakázáno bránit svým jednáním pravidelnému svozu odpadů, bránit vjezdu sběrných vozidel a narušovat svoz.
12.2 Jinými právními předpisy je dále též zakázáno:
- odpad uložený ve sběrných nádobách a odpadkových koších vybírat a odkládat vedle sběrných nádob a odpadkových košů.
- odpad pálit a zapalovat ve sběrných nádobách a v odpadkových koších i mimo nich.
- ukládat do sběrných nádob nebezpečný odpad, stavební a demoliční odpad, zeminu, tekuté odpady, žíravé a výbušné látky a
jiné zdravotně závadné látky.

Článek 13
Kontrola dodržování vyhlášky
Kontrolu dodržování ustanovení této vyhlášky provádějí pověření zaměstnanci Magistrátu města Karviné a strážníci
Městské policie Karviná.

Článek 14
Sankce
Porušení povinností stanovených touto vyhláškou lze postihovat podle zvláštních právních předpisů.

Článek 15
Závěrečná ustanovení
15.1 Nabytím účinnosti této vyhlášky se zrušuje Obecně závazná vyhláška města Karviné č. 3/2014 ze dne 16. 9. 2014.
15.2 Tato vyhláška nabývá účinnosti 15. dnem po dni vyhlášení.
Schváleno: 30.04.2015
Tomáš Hanzel v. r.
primátor
Ing. Jan Wolf v. r.
náměstek primátora

____________________
1)

vyhláška č. 93/2016 Sb., Katalog odpadů

2)

Nařízení komise EU 1357/2014, kterým se nahrazuje příloha III směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/98/ES o odpadech a o zrušení
některých směrnic.

2 3) zákon 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů

