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Město Nýřany
OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA NÝŘANY č. 1/2015
o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem
na území města Nýřany

Zastupitelstvo města Nýřany se na svém zasedání dne 26.3.2015 usnesením č. 4
usneslo vydat 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 písmene d) a § 84 odst. 2 písmene h) zákona č.
128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále jen
zákon o obcích), tuto obecně závaznou vyhlášku:

Čl. 1
Úvodní ustanovení
1.1 Tato obecně závazná vyhláška (dále jen vyhláška) stanovuje systém
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů vznikajících na území města Nýřany, včetně nakládání se stavebním
odpadem (vyhláška č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů).
1.2 Odvoz, sběr a odstraňování komunálního odpadů provádí pověřená osoba
mající oprávnění k podnikání na základě smlouvy uzavřené s městem Nýřany a
na základě dílčích smluv s jednotlivými subjekty.

Čl. 2
Třídění komunálního odpadu
2.1 Komunální odpad se třídí na složky:
a/
b/
c/
d/
e/
f/
g/
h/
i/
j/

Směsný komunální odpad
Papír
Plasty (včetně PET lahví)
Sklo
Textil
Vyřazené elektrické a elektronické zařízení neuvedené pod č. 20 01 21
(katalog odpadů)
Kovy
Nebezpečný komunální odpad
Objemný odpad
Biologické odpady rostlinného původu
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2.2 Směsným komunálním odpadem se rozumí zbylý komunální odpad po
stanoveném vytřídění složek komunálního odpadu podle odstavce 2.1 b/ až j/.

Čl. 3
Shromažďování tříděného odpadu
3.1 Tříděný komunální odpad (dle bodu 2.1 b/ až f/) je shromažďován do zvláštních
sběrných nádob, které jsou barevně odlišeny a označeny příslušnými nápisy.
3.2 Do zvláštních sběrných nádob je zakázáno ukládat jiné složky komunálního
odpadu, než pro které jsou určeny.
3.3 Zvláštní sběrné nádoby jsou umístěny na stanovištích, jež jsou uvedeny na
webových stránkách města Nýřany (www.nyrany.cz) v sekci Odpady a na
nástěnkách města.
3.4 Veškerý tříděný odpad lze ukládat rovněž do Sběrného dvora v Luční ulici
v Nýřanech, a to každý týden ve středu (mimo svátek) od 8.00 do 18.00 hodin a
první a třetí sobotu v měsíci od 8.00 do 12.00 hodin (mimo svátek).

Čl. 4
Sběr a svoz biologického odpadu rostlinného původu
4.1 Sběr a svoz biologického odpadu rostlinného původu (tráva, větve, zbytky
dřevin, zbytky jídel rostlinného původu) je zajišťován tímto způsobem:
4.1.1

Prostřednictvím Sběrného dvora v Luční ulici v Nýřanech v měsíci
dubnu až říjnu, kde je odpad ukládán do zvláštních sběrných nádob, a
to každý týden ve středu (mimo svátek) od 8.00 do18.00 hodin a první a
třetí sobotu v měsíci od 8.00 do 12.00 hodin (mimo svátek).

4.1.2

Prostřednictvím městské kompostárny v ulici U Ohrady před vjezdem
do samotného areálu v měsících dubnu až říjnu, kde je odpad ukládán
do zvláštních sběrných nádob (velkoobjemových kontejnerů) s nápisem
BIOODPAD ROSTLINNÉHO PŮVODU, a to zvlášť do kontejneru na
větve a ostatní zbytky dřevin a zvlášť do kontejneru pro trávu a ostatní
odpad rostlinného původu.

4.1.3

Prostřednictvím mobilního svozu, a to v poslední pátek v měsíci dubnu
až říjnu (v pracovní dny) v těchto lokalitách:


Kamenný Újezd – na návsi za kapličkou
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Pankrác – u garáží
Doubrava – u hasičské zbrojnice

Odpad je ukládán na uvedených stanovištích do zvláštních sběrných
nádob
(velkoobjemové
kontejnery)
s nápisem
BIOODPAD
ROSTLINNÉHO PŮVODU. Do těchto sběrných nádob je povoleno
ukládat biologický odpad rostlinného původu mimo větví a ostatních
zbytků dřevin. Sběrné nádoby ze stanovišť budou odváženy následující
pondělí (v pracovní dny).
4.1.4

Prostřednictvím mobilního svozu v měsíci dubnu a říjnu s tím, že
termíny svozu a místa nakládky budou vždy v předstihu uveřejněny na
webových stránkách města (www.nyrany.cz).
Odpad je prostřednictvím mobilního svozu ukládán do přistavených
zvláštních sběrných nádob (velkoobjemových kontejnerů), a to zvlášť:



větve a ostatní zbytky dřevin
tráva a ostatní odpad rostlinného původu

Na Pankráci, v Doubravě a v Kamenném Újezdě budou v tomto termínu
sváženy jen větve a ostatní zbytky dřevin.
4.1.5

Prostřednictvím zvláštních sběrných nádob (kompostérů) na zahradách.

4.2 Shromažďování biologického odpadu rostlinného původu podléhá požadavkům
v čl. 3, odst. 3.2.

Čl. 5
Sběr a svoz nebezpečných složek komunálního odpadu
5.1 Nebezpečným komunálním odpadem se rozumí odpad uvedený v seznamu
nebezpečných odpadů uvedených ve vyhlášce č. 381/2001 Sb., kterou se
stanoví Katalog odpadů.
5.2 Sběr a svoz nebezpečných složek komunálního odpadu je zajišťován tímto
způsobem:

5.2.1

Mobilní sběr a svoz se provádí dvakrát ročně, a to první sobotu v měsíci
červnu a říjnu v těchto hodinách a lokalitách:


Kamenný Újezd

08.30 – 10.30 hodin

na návsi za kapličkou
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Pankrác
Doubrava

11.00 – 12.00 hodin
12.30 – 14.00 hodin

u garáží
u hasičské zbrojnice

Odpad je odebírán na uvedených stanovištích do zvláštních sběrných
nádob k tomuto sběru určených (velkoobjemové kontejnery). Informace
o sběru jsou zveřejňovány na webových stránkách města a na
nástěnkách města.
5.2.2

Prostřednictvím Sběrného dvora v Luční ulici v Nýřanech, kde je odpad
tříděn a ukládán do zvláštních sběrných nádob, a to každý týden ve
středu (mimo svátek) od 8.00 do 18.00 hodin a první a třetí sobotu
v měsíci od 8.00 do 12.00 hodin (mimo svátek).

5.3 Shromáždění nebezpečných složek komunálního odpadu podléhá požadavkům
stanovených v čl. 3, odst. 3.2.

Čl. 6
Sběr a svoz objemného odpadu
6.1 Objemný odpad je takový odpad, který vzhledem ke svým rozměrům nemůže
být umístěn do zvláštních sběrných nádob dle čl. 3, odst. 3.2.
6.2 Pro svoz a sběr objemného odpadu platí ustanovení čl. 5, odst. 5.2.1 a 5.2.2.
6.3 Shromažďování objemného odpadu podléhá požadavkům v čl. 3, odst. 3.2.

Čl. 7
Shromažďování směsného komunálního odpadu
7.1 Směsný komunální odpad se shromažďuje do sběrných nádob. Pro účely této
vyhlášky se sběrnými nádobami rozumějí:
a/
b/
c/
d/

typizované sběrné nádoby (popelnice, maloobjemové kontejnery) určené
ke shromažďování směsného komunálního odpadu
odpadkové koše sloužící pro odkládání drobného směsného komunálního
odpadu
velkoobjemové uzavřené kontejnery sloužící pro ukládání komunálního
odpadu ze hřbitova (mimo stavebního materiálu)
velkoobjemové kontejnery sloužící pro ukládání komunálního odpadu

7.2 Stanoviště sběrných nádob je místo, kde jsou sběrné nádoby trvale nebo
přechodně umístěny pro účely shromažďování odpadů a jejich následného
předání k využití nebo odstranění.
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7.3 Stanoviště sběrných nádob mohou být individuální nebo společná pro více
uživatelů.
a/

Uživatelé jsou povinni přistavit sběrné nádoby (popelnice) na směsný
komunální odpad v určené dny a doby na určená místa, kde shromážděný
odpad ze sběrných nádob převezme oprávněná osoba.

b/

Odpadkové koše jsou umístěny na veřejných prostranstvích obce.

c/

Velkoobjemové uzavřené kontejnery jsou celoročně umístěny uvnitř areálu
hřbitova obce.

Čl. 8
Ukládání stavebního odpadu
8.1 Stavebním odpadem se rozumí stavební a demoliční odpad. Stavební odpad
není odpadem komunálním.
8.2 Stavební odpad lze použít, předat či odstranit pouze zákonem stanoveným
způsobem.
8.3 Pro odložení stavebního odpadu je možné objednat velkoobjemový kontejner a
odvoz za úplatu u Hospodářského dvora Nýřany, spol. s r.o. nebo u jiné
oprávněné osoby.

Čl. 9
Závěrečná ustanovení
9.1 Nabytím účinnosti této vyhlášky se ruší obecně závazná vyhláška města
Nýřany č. 5/2001 ve znění novely č. 1/2006 o nakládání s komunálním a
stavebním odpadem.
9.2 Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1.4.2015 v souladu s § 12 odst. 2 zákona
č. 128/2000 S., o obcích ve znění pozdějších předpisů.

…..…..………………………..
Pavlína Caisová
místostarostka města

…..…..………………………..
Ing. Jiří Davídek
starosta města

Tato vyhláška byla vyhlášena zveřejněním na úřední desce MěÚ Nýřany dne 30.3.2015 .

