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zrušena k 1.1.2002 OZV č. 7/2001 ke stejné problematice ze 13.12.2001 
 

Obecně závazná vyhláška 
Města Jablonce nad Nisou 

 
 

O SYSTÉMU SBĚRU, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A 
ZNEŠKODŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍHO ODPADU A 

JEHO LÁTKOVÝCH SLOŽEK, 
 

ZPŮSOBU PROKAZOVÁNÍ VYUŽÍVÁNÍ NEBO 
ZNEŠKODŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍHO ODPADU 

 
A SYSTÉMU NAKLÁDÁNÍ SE STAVEBNÍM 

ODPADEM NA ÚZEMÍ MĚSTA JABLONCE NAD 
NISOU 

 
(vyhláška o odpadech) 

 

Město Jablonec nad Nisou dle § 9 odst. 1 zákona číslo 125/1997 Sb., o odpadech a 
dále dle § 16 zákona ČNR číslo 367/90 Sb. o obcích (obecní zřízení),  ve znění pozdějších 
předpisů, na základě usnesení Městského zastupitelstva Jablonec nad Nisou ze dne 5. 
Listopadu 1998 číslo XI/1998 dle § 36 odstavec 1 písmeno f) tohoto zákona vydává tuto 
obecně závaznou vyhlášku: 
 
 

Článek I. 
Předmět vyhlášky 

 
1.1. Tato vyhlášky stanoví systém sběru, třídění, využívání a zneškodňování 

komunálního odpadu a odpadu stavebního, vznikajícího na území města Jablonec 
nad Nisou (dále jen Města). 

Týká se odpadu, zařazeného podle Katalogu odpadů jako  odpad komunální a 
odpadu stavebního, vznikajícího na výše  uvedeném území. 

Týká se i nebezpečných a využitelných složek  komunálního odpadu a odpadu 
velkoobjemového. 

1.2. Tato vyhláška stanovuje způsob prokazování využití nebo  zneškodnění komunálního 
odpadu fyzickými osobami  nezapojenými do systému sběru, třídění, využívání  a 
zneškodňování komunálního odpadu obce ( viz zákona č.  125/1997 Sb.) 

 
 

Článek II. 
Rozsah působnosti vyhlášky 

 
2.1. Tato vyhláška je závazná pro všechny fyzické osoby s trvalým nebo přechodným 

bydlištěm na území Města a pro další fyzické osoby, které se na území Města zdržují. 
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2.2. Ve smyslu § 9, odst. 5, zákona č. 125/1997 Sb. "O odpadech"  se vyhláška vztahuje 

na ty podnikatelské subjekty, které  jsou na území Města původci odpadu, 
zařazeného podle Katalogu odpadů - Vyhl. MŽP č. 337/1997 Sb. jako odpad 
komunální a uzavřely s Městem písemnou dohodu o zneškodňování odpadu 
podobného komunálnímu (dále jen  původce odpadu). 

2.3. Vyhláška se vztahuje i na vlastníky a správce nemovitostí  určených k bydlení na 
území Města, ve kterých vzniká  komunální odpad. 

 
 

Článek III. 
Rozsah působnosti vyhlášky 

 
3.1. Základní pojmy jsou definovány v § 2, zákona číslo 125/1997 Sb. "O odpadech". 
3.2. Pro potřeby této vyhlášky se charakterizují některé pojmy následovně: 

3.2.1. Za komunální odpad (KO) se ve smyslu zákona č. 125/1997  Sb. § 32 
odst. (3) považuje veškerý odpad vznikající na  území Města při činnosti 
fyzických osob, s výjimkou odpadů  vznikajících u právnických osob nebo 
fyzických osob  oprávněných k podnikání. Komunální odpad je také odpad  
vznikající při čištění veřejných komunikací  a prostranství, při údržbě 
veřejné zeleně včetně hřbitovů. 

3.2.2. Směsný komunální odpad (SKO) je specifikován jako: 
• směs odpadů z běžného provozu a úklidu domácnosti který běžně 

obsahuje papírové, plastové, skleněné a kovové  obaly, znehodnocené, 
použité nebo nepotřebné předměty  denní spotřeby nebo jejich 
součásti, zlomky dřeva  a keramiky, buničiny a textilie, zbytky potravin  
a pochutin a vychladlý popel z uhlí, dřeva nebo koksu. 

• směs odpadů v odpadkových koších související  s krátkodobým 
pobytem fyzických osob na veřejných  prostranstvích Města 

3.2.3. Zbytkový komunální odpad je složka směsného komunálního  odpadu, 
která zůstává po vytřídění využitelných  a nebezpečných složek 
komunálního odpadu 

3.2.4. Nakládání s odpady je jejich shromažďování, sběr, výkup,  třídění, 
přeprava a doprava, skladování, úprava, využívání  a zneškodňování. 

3.2.5. Sběrné nádoby jsou typizované nádoby (popelnice,  kontejnery, odpadkové 
koše), velkoobjemové kontejnery nebo  pytle splňující technické parametry 
podle zvláštních  předpisů odsouhlasené pověřenou osobou určené ke  
shromažďování směsného nebo zbytkového komunálního odpadu,  
využitelných složek komunálního odpadu či velkoobjemového  odpadu do 
doby jeho odvozu pověřenou osobou. 

3.2.6. Dostatečný objem sběrné nádoby na směsný či zbytkový  komunální 
odpad z domácností je takový vnitřní objem  sběrné nádoby, který při dané 
četnosti odvozu odpadu  umožňuje uložit veškerý odpad vznikající při 
provozu  domácnosti v objektu do sběrné nádoby. Pro potřeby této  
vyhlášky je stanoven hodnotou 4 litry na osobu a den. 

3.2.7. Stanoviště sběrných nádob je místo, kde jsou sběrné nádoby  trvale nebo 
přechodně umístěny za účelem shromažďování  komunálního odpadu. 
Stálé a přechodné stanoviště sběrných  nádob určuje vlastník nebo 
správce nemovitosti po dohodě  s pověřenou osobou a se souhlasem 
Městského úřadu  v Jablonci nad Nisou a po dohodě s vlastníkem 
pozemku. 

3.2.8. Vyhrazené místo jsou sběrné nádoby, označené pro sběr  komunálního 
odpadu a jeho jednotlivých složek. 

3.2.9. Sběr komunálního odpadu je jeho shromáždění ve sběrných  nádobách do 
doby jeho odvozu pověřenou osobou. 

3.2.10. Odvoz komunálního odpadu je vyprázdnění sběrných nádob či  převzetí 
pytlů s komunálním odpadem a odvoz  shromažďovaného komunálního 
odpadu nebo odvoz sběrných  nádob a jejich vyprázdnění pověřenou 
osobou. 
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3.2.11. Sběrný dvůr je místo určené Městem, kam mohou fyzické  osoby odkládat 

v provozní době vytříděné druhy odpadů  uvedené v provozním řádu tohoto 
zařízení a na informační  tabuli umístěné u vchodu do tohoto zařízení. 

3.2.12. Ambulantní sběr nebezpečných složek komunálního odpadu je  takový 
způsob sběru nebezpečných složek komunálního  odpadu, kdy pověřená 
osoba za podmínek stanovených  smlouvou mezi ní a Městem odebírá 
tento druh odpadů od  fyzických osob-občanů majících trvalý či přechodný 
pobyt  na území Města na předem vyhlášených přechodných  stanovištích 
přímo do sběrových a svozových prostředků,  které odpovídají technicky 
všem platným legislativním  požadavkům 

3.2.13. Oprávněná osoba je každá právnická nebo fyzická osoba  oprávněná 
k podnikání, která je oprávněna k nakládání  s odpady podle zákona č. 
125/1997 Sb. nebo podle  zvláštních předpisů. 

3.2.14. Pověřená osoba je každá oprávněná osoba, které byl Městem  vydán 
formou Rozhodnutí "Souhlas k podnikání v oblasti  nakládání 
s komunálním odpadem na území Města" a má  s Městem uzavřenu 
smlouvu o nakládání s komunálním  odpadem, jehož původcem je Město. 

3.2.15. Separovaný sběr je samostatný sběr vybraných využitelných  složek 
komunálního odpadu do speciálních pro tento účel  rozmístěných nádob 
na území Města. 

3.2.16. Velkoobjemový odpad je pro účel této vyhlášky odpad  z domácností, 
který s ohledem na své rozměry či hmotnost  nelze odkládat do běžných 
nádob určených pro sběr a odvoz  směsného či zbytkového komunálního 
odpadu (popelnice,  kontejnery 1.100 l, pytle) 

3.2.17. Nebezpečné složky komunálního odpadu jsou všechny složky  
komunálního odpadu, které jsou současně označeny jako  nebezpečné 
odpady (viz 3.19 ), např. baterie, zbytky  barev a rozpouštědel, zářivky, 
zbytky spotřební chemie,  pesticidy, upotřebené motorové oleje, léky, 
obrazovky  televizorů, chladničky s obsahem freonů 

3.2.18. Nebezpečný odpad je odpad, který má jednu nebo více  nebezpečných 
vlastností uvedených v příloze č. 2 zákona  č. 125/1997 Sb. 

3.2.19. Využitelné složky komunálního odpadu je vytříděný odpad  určený 
k recyklaci a následnému vyžití jako vstupní  komodita při výrobě dalších 
výrobků. 

3.2.20. Bioodpad je pro účel této vyhlášky odpad biologického  původu vznikající 
při údržbě sadů, parků, lesoparků  a hřbitovů, sídlištní a uliční zeleně, 
travnatých hřišť  ve vlastnictví nebo správě Města, odpad ze zahrad  
fyzických osob a vánoční stromky. 

3.2.21. Stavební odpad je odpad vznikající při výstavbě  a demolicích staveb a je 
takto označen v Katalogu odpadů  - Vyhl. MŽP č. 337/1997 Sb. 

3.2.22. Uliční smetky jsou odpady sebrané při čištění komunikací  a veřejných 
prostranství na území města. 

3.2.23. Nemovitost určená k bydlení je nemovitost, ve které je  minimálně jedna 
místnost určená k trvalému či přechodnému  bydlení nebo stavba pro 
individuální rekreaci. 

 
 

Článek IV. 
Nakládání s komunálním odpadem. 

 
4.1. Pro účel této vyhlášky se komunální odpady vznikající na  území Města rozlišují 

následovně : 
a) Směsný a zbytkový komunální odpad 
b) Velkoobjemový odpad 
c) Nebezpečné složky komunálního odpadu 
d) Využitelné složky komunálního odpadu 
e) Bioodpad 
f) Uliční smetky 
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Sběr a odvoz komunálního odpadu na území Města je zajištěn prostřednictvím 
pověřené osoby pomocí sběrných nádob umístěných na stálých nebo 
přechodných stanovištích, speciální techniky a technických zařízení k tomuto 
účelu vybudovaných ( sběrné dvory, překladiště odpadů atd.). 

4.2. Pověřenou osobou pro nakládání s komunálním odpadem na území  Města jsou : 
a) Severočeské komunální služby, spol. s r.o.,  Smetanova 89, Jablonec nad Nisou 

v rozsahu dle bodu 4.1  písm. a) až f) včetně této vyhlášky 
b) Technické služby města Jablonec nad Nisou v rozsahu dle  bodu 4.1 písm. e) a f) 

této vyhlášky 
c) Další subjekty v rozsahu dle bodu 4.1 písm. e), které  vykonávají na území města 

správu a údržbu ploch veřejné  zeleně 
4.3. Občané a původci odpadů, na které se vztahuje tato vyhláška,  ukládají komunální 

odpad vzniklý jejich činností pouze do  určených a označených sběrných nádob. 
Jsou-li sběrné nádoby  určeny pouze pro určitý druh komunálního odpadu 
(separovaný  sběr, velkoobjemový odpad, odpad ze zeleně ), ukládají do  těchto nádob 
pouze ty odpady, pro které jsou určeny a které  jsou případně na nádobách 
vyznačeny. 

4.4. Komunální odpad je přípustné ukládat do sběrných nádob pouze  takovým 
způsobem, aby nedocházelo k obtěžování okolí hlukem,  zápachem z nedostatečně 
uzavřených nádob, prachem a kouřem  z hořícího komunálního odpadu apod. 

4.5. Fyzickým osobám a původcům odpadů se zakazuje: 
1. odkládat komunální odpad mimo sběrné nádoby 
2. využívat sběrné nádoby k jinému účelu než k ukládání  odpadu pro který jsou 

určeny 
3. odkládat odpad nevyužitelný jako druhotnou surovinu do  sběrných nádob na 

využitelný odpad 
4. odpad ve sběrných nádobách udupávat, zhutňovat nebo  zapalovat 
5. vybírat, rozhazovat nebo odnášet předměty odložené ve  sběrných nádobách 
6. spalovat odpad mimo zařízení k tomu účelu schválená 
7. do odpadkových košů na veřejných prostranstvích odkládat  komunální odpad 

vznikající v domácnostech nebo odpad  vznikající při podnikatelské činnosti 
4.6. Obsahuje-li sběrná nádoba odpady uvedené v odst. 4.6  (především odpad tekutý 

nebo odpad s nebezpečnými  vlastnostmi, horký popel), pověřená osoba provede její  
vyprázdnění na náklady původce odpadů nad rámec běžných  nákladů. 

4.7. V okamžiku, kdy fyzická osoba odloží komunální odpad ve  vyhrazeném místě (viz čl. 
3.2.8. této vyhlášky ), stává se  vlastníkem odpadu Město. 

 
 

Článek V. 
Směsný a zbytkový komunální odpad. 

 
5.1. Ve Městě je zajišťován sběr směsného a zbytkového  komunálního odpadu pomocí 

sběrných nádob umístěných na  stálých nebo přechodných stanovištích na území 
Města.  K zajištění této služby lze používat následující typy  sběrových nádob : 
1. Popelnice kovové či plastové - objem 80 l, 110 l, 120 l,  240 l 
2. Kontejnery kovové či plastové - objem 1 100 l 
3. Plastové pytle označené logem SKS - objem 110 l 
4. Velkoobjemové kontejnery - 5m³ a 7m³ ( pouze  v nepřístupných svozových 

oblastech ) 
5. Odpadkové koše 

5.2. Vlastník nebo správce nemovitosti ve které vzniká směsný či  zbytkový komunální 
odpad je povinen na základě pokynů   Městského úřadu - oddělení životního 
prostředí, pro všechny  fyzické osoby trvale či přechodně bydlící v předmětné  
nemovitosti zajistit dostatečné množství sběrných nádob  (vlastních nebo 
pronajatých) v technickém provedení, které  umožňuje bezpečné nakládání s odpady 
a manipulaci s nádobami  a prostřednictvím pověřené osoby odpovídající četnost 
odvozu  odpadu, která z  hygienických důvodů nesmí přesáhnout  interval 14 
kalendářních dnů (s výjimkou dle § 9odst. 2  zákona č. 125/1997 Sb. ) Za dostatečné 
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množství sběrných  nádob se považuje takový počet nádob a četnost odvozu  odpadů, 
která pokryje denní produkci odpadů jedné fyzické  osoby- občana čtyři litry. 

5.3. Občané a původci odpadů, na které se vztahuje tato vyhláška,  ukládají směsný a 
zbytkový komunální odpad do sběrných nádob  tak, aby nedocházelo ke znečištění 
stanovišť sběrných nádob,  přístupových cest k nim a okolí. Dojde-li ke znečištění  
těchto prostor, zajistí jejich úklid majitelé (správci)  nemovitostí, pro které je 
stanoviště sběrných nádob zřízeno.  Nerozlišuje se přitom, zda jde o stanoviště 
individuální  nebo společná. 

5.4. Na území obce je realizován rovněž pytlový svoz směsného  a zbytkového 
komunálního odpadu. 

5.5. Pytlový svoz je realizován pouze prostřednictvím pytlů  označených logem pověřené 
osoby. Tato služba je určena  fyzickým osobám bydlícím v lokalitách nepřístupných 
svozové  technice dodavatele a fyzickým osobám, které tento systém  využijí jako 
doplňkovou službu k řádné dílčí smlouvě  o sběru, svozu a zneškodnění 
komunálních odpadů. 

Pytle jsou po naplnění a zavázání umísťovány na  svozovou trasu a odebírány 
pověřenou osobou v den svozu  směsného a zbytkového komunálního odpadu 
z klasických  sběrových nádob. 

5.6. Distribuci pytlů zajišťuje Městský úřad Jablonec nad Nisou a Severočeské 
komunální služby, spol. s r.o. za úplatu  v okamžiku jejich převzetí. Cena pytle 
zahrnuje jeho výrobní  cenu, cenu odvozu a zneškodnění odpadu na skládce. 

5.7. Informaci o distribučních místech pytlů na SKO lze získat  v informačním středisku 
městského úřadu. 

5.8. Stanoviště sběrných nádob ( viz čl. 3.8 této vyhlášky ) jsou  individuální nebo 
společná pro více uživatelů. Jejich  umístění je voleno s přihlédnutím k donosovým 
vzdálenostem,  hygienickým podmínkám, dopravní přístupnosti a svozové  technice 
pověřené osoby a v zájmu dodržení ustanovení  "Zákona o pozemních komunikacích" 
v platném znění. 

5.9. Stanoviště sběrných nádob udržují vlastníci (správci)  nemovitostí průběžně ve stavu 
způsobilém pro manipulaci  s nádobami za účelem vysypání odpadu do sběrového 
vozu či  naložení nádob za účelem jejich odvozu. V zimním období to  znamená 
očistit nádoby a stanoviště od sněhu a ledu včetně  přístupové cesty k místu 
nakládky, vyhovující pro svozový  vůz. Nejsou-li tyto podmínky splněny, pověřená 
osoba nemusí  odvoz komunálního odpadu provést. Náhradní svoz se provede  dle 
možnosti pověřené osoby až po odstranění závad. 

5.10. Pravidelný a včasný odvoz směsného a zbytkového komunálního  odpadu provádí 
pověřená osoba na základě smlouvy uzavřené  s Městem a na základě dílčích smluv 
uzavřených Městem  zastoupeným Severočeskými komunálními službami, spol.  
s r.o. s jednotlivými subjekty ( fyzickými osobami,  vlastníky či správci nemovitostí 
určených k bydlení či  podnikatelskými subjekty ) ve lhůtách dohodnutých v dílčí  
smlouvě. 

5.11. Základní intervaly odvozu směsného a zbytkového komunálního  odpadu : 
1x týdně 
1 x za 14 dnů 
kombinovaný svoz (zima 1 x týdně, léto 1 x za 14 dnů),  přičemž za zimní období se 

pro účel této  vyhlášky počítá období od 1.11. do 30.4.  a letní 
období od 1.5 do 31.10. 

Interval svozu delší než 1 x za 14 dnů nebude realizován  z hygienických 
důvodů. 

V dílčích smlouvách s Městem zastoupeným pověřenou osobou  lze 
dohodnout větší četnost odvozu. 

Četnost odvozu směsného a zbytkového komunálního odpadu je  možné 
v průběhu kalendářního roku měnit na základě písemné  žádosti adresované 
pověřené osobě - Severočeským komunálním  službám, spol. s r.o. 

5.12. Odvoz odpadu je uskutečňován od pondělí do pátku (ve  výjimečných případech 
v sobotu či v neděli - kalamitní  situace, státní svátky apod.) ve dvousměnném 
provozu  s ohledem na bezpečnost provozu a zatížení komunikací  dopravními 
prostředky a občany. 
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5.13. Termín odvozu ( týdenní harmonogram ) směsných a zbytkových  komunálních 
odpadů je k dispozici na Městském úřadu  v Jablonci nad Nisou - oddělení životního 
prostředí. 

5.14. Podnikatelské subjekty, které neuzavřely s Městem písemnou  dohodu o 
zneškodňování odpadu zařazeného dle Katalogu  odpadu jako komunální (viz odst. 
1.2) si zajistí tuto  službu na základě individuálně uzavíraných smluv. 

5.15. Odvoz komunálního odpadu nesmí ohrožovat bezpečnost  silničního provozu, ani 
bezpečnost v místech ležících mimo  silniční provoz, a musí být prováděn takovým 
způsobem, aby  se maximálně omezily možné negativní vlivy na životní  prostředí ve 
výše uvedené oblasti 

5.16. Pověřená osoba je povinna si při odvozu komunálního odpadu  počínat tak, aby 
nedocházelo k hygienickým závadám, ke  škodám na majetku a k úrazům. Dále je 
povinna zajistit při  odvozu komunálního odpadu, je-li to nezbytné, přemístění  
sběrných nádob ze stálého stanoviště a jejich návrat.  Dojde-li přitom ke znečištění 
okolí, je povinna zajistit  jeho úklid. 

 
 

Článek VI. 
Využitelné složky komunálního odpadu. 

 
6.1. Ve Městě je zaveden tříděný sběr využitelných složek  komunálního odpadu 
6.2. V rámci této služby jsou sbírány následující komodity : 

1. Noviny, časopisy, karton 
2. Plastové lahve od nápojů 
3. Sklo barevné i bílé 

6.3. Fyzické osoby jsou povinny od data zajišťování této služby  dle této vyhlášky 
odděleně třídit a odkládat výše uvedené  komodity do speciálních kontejnerů - zvonů 
za tímto účelem  rozmístěných na území Města. Kontejnery jsou opatřeny  
samolepkami s označením jednotlivých druhů tříděných odpadů. 

6.4. Do speciálních kontejnerů - zvonů je zakázáno umisťovat jiné  odpady, než pro které 
jsou předmětné nádoby určeny. 

6.5. Počet, četnost odvozu a umístění speciálních kontejnerů  - zvonů určuje Město po 
dohodě se Severočeskými komunálními  službami, spol. s r.o. 

 
 

Článek VII. 
Nebezpečné složky komunálního odpadu. 

 
7.1. V souladu s § 9 odst. 4 zákona č. 125/1997 Sb. v platném  znění zajišťuje Město 

sběr, sběr a odvoz nebezpečných složek  komunálního odpadu ( viz čl. 3.18 ) na svém 
území formou  ambulantního sběru. 

7.2. Ambulantní sběr je zajišťován Městem prostřednictvím  Severočeských komunálních 
služeb, spol. s r.o. v předem  ohlášených dohodnutých termínech a čase na 
označených  přechodných stanovištích na území Města. 

7.3. Fyzickým osobám bydlícím v objektech, pro které je uzavřena  dílčí smlouva o sběru, 
odvozu a zneškodnění komunálního  odpadu s Městem zastoupeným Severočeskými 
komunálními  službami, spol. s r.o. je tato služba poskytována v rámci  této smlouvy. 

7.4. Fyzickým osobám bydlícím v objektech, pro které nebude  uhrazena platba za sběr, 
odvoz a zneškodnění komunálního  odpadu dle dílčí smlouvy, bude ambulantní sběr 
realizován na  základě individuálních plateb při poskytnutí služby. 

7.5. Nebezpečné složky komunálního odpadu smí odevzdávat na  určených stanovištích 
pouze fyzické osoby starší 15-ti let,  které se prokáží dokladem totožnosti. 

7.6. Nebezpečné složky komunálního odpadu je zakázáno umisťovat  na přechodná 
stanoviště před příjezdem techniky pověřené  osoby. 

7.7. Dnem zprovoznění sběrných dvorů na území Města mohou fyzické  osoby, které mají 
trvalé nebo přechodné bydliště na území  Města odkládat nebezpečné složky 
komunálního odpadu za  podmínek řešených provozním řádem tohoto zařízení ve  
sběrných dvorech. 
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Článek VIII. 
Velkoobjemové odpady. 

8.1. Pro fyzické osoby mající trvalé či přechodné bydliště na  území Města zajišťuje Město 
prostřednictvím Severočeských  komunálních služeb, spol. s r.o. odvoz a následné  
zneškodnění velkoobjemových odpadů z domácností. 

8.2. Služba je zajišťována pomocí velkoobjemových kontejnerů  o objemu 5m³ a 7m³ 
umístěných na stanovištích označených  informativní tabulí s vyznačením týdnů, ve 
kterých zde bude  kontejner umístěn - tzv. systém rotujících kontejnerů. 

8.3. Kontejnery jsou na stanoviště přistavovány v předmětném  týdnu v sobotu dopoledne 
a odváženy jsou v pondělí dopoledne  následující týden. 

8.4. Fyzické osoby i podnikatelské subjekty mohou velkoobjemový  odpad předávat za 
účelem odložení a následného zneškodnění  za samostatnou úplatu rovněž na 
překladišti odpadů  v Proseči nad Nisou - provozovatel Severočeské komunální  
služby, spol. s r.o. v provozní době tohoto zařízení. 

 
 

Článek IX. 
Bioodpady. 

 
9.1. Město zajišťuje nakládání s bioodpady prostřednictvím pověřených osob 

deklarovaných v čl. 4.2 této vyhlášky. 
9.2. Fyzické osoby mohou kompostovatelný bioodpad využít samy  nebo jej předat 

k dalšímu využití za účelem kompostování za  úplatu pověřeným osobám dle čl. 4.2 
této vyhlášky či do  zařízení k tomuto účelu zřízenému a provozovanému. Na území  
města bude pro tuto službu zřízen Recyklační dvůr, který  budou provozovat 
Technické služby města Jablonce n.N.  v Rýnovicích. 

9.3. Fyzické osoby mohou nekompostovatelný bioodpad zneškodnit  samy nebo jej předat 
k odvozu a následnému zneškodnění za  úplatu na překladišti odpadů v Proseči nad 
Nisou či do  jiného zařízení k tomu účelu zřízenému a provozovanému. 

9.4. Bioodpad je zakázáno odkládat do nádob na směsný a zbytkový  komunální odpad 
(pytle, popelnice, kontejnery ), do nádob na  využitelné složky komunálního odpadu a 
do velkoobjemových  kontejnerů na velkoobjemový odpad. 

9.5. Pro odvoz a zneškodnění vánočních stromků bude MěÚ  v Jablonci nad Nisou 
organizován individuální sběr  prostřednictvím Technických služeb města Jablonce 
nad Nisou,  jehož způsob (termíny, sběrová místa) bude včas oznámen  běžnými 
způsoby (tisk atp.). 

 
 

Článek X. 
Uliční smetky. 

 
10.1. Úklid veřejných prostranství v majetku či správě Města při  kterém dochází ke sběru 

a odvozu uličních smetků zajišťuje  Město prostřednictvím Technických služeb města 
Jablonec nad  Nisou. 

10.2. Další nakládání s uličními smetky zajišťují osoby pověřené  Městem dle čl. 4.2 této 
vyhlášky. 

10.3. Uliční smetky je možné předávat za úplatu k odvozu za  účelem zneškodnění na 
překladišti odpadů v Proseči nad  Nisou. Pro účel dalšího transportu nesmí být uliční 
smetky  ztekucené a nesmí obsahovat odpady které nejsou  charakterizovány jako 
uliční smetky. 

10.4. Uliční smetky je zakázáno odkládat do nádob na směsný  a zbytkový komunální 
odpad ( popelnice, kontejnery ) a do  nádob na využitelné složky komunálního 
odpadu. 

10.5. Fyzické osoby, při jejichž činnosti dojde ke shromáždění  odpadů charakteru uličních 
smetků, je mohou umístit do  plastových pytlů označených logem SKS - maximálně 
do  poloviny objemu pytle - a tyto umístit na svozovou trasu ke  klasickým sběrovým 
nádobám na směsný a zbytkový komunální  odpad. 
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Článek XI. 
Prokazování využití nebo zneškodnění komunálního odpadu 

11.1. Pokud chce fyzická osoba využít nebo zneškodnit komunální  odpad sama v souladu 
se zákonem č. 125/1997 Sb., je povinna  tuto skutečnost písemnou formou oznámit 
Městu do 30-ti  kalendářních dnů od data účinnosti této vyhlášky a dále  nejpozději 
do 15. dne měsíce předcházejícího měsíci od  kterého chce komunální odpad sama 
využívat nebo  zneškodňovat. 

11.2. Fyzická osoba prokáže skutečnosti související s vlastním  využitím zneškodněním 
komunálního odpadu na požádání  odpovědnému zástupci Města - zaměstnanci MěÚ 
oddělení  životního prostředí. 

11.3. Doklad o využití či zneškodnění odpadu nebo jeho složek  bude obsahovat přesné a 
úplné údaje: 
• adresu zařízení na využití nebo zneškodnění komunálního odpadu 
• datum předání komunálního odpadu 
• množství komunálního odpadu podle jednotlivých složek 
• jméno, funkce a podpis provozovatele zařízení 
• otisk firemního razítka 
• daňový doklad 

11.4. Minimální množství komunálního odpadu jehož prokázání  využití nebo zneškodnění 
bude vyžadováno je 200 kg za  kalendářní rok za 1 fyzickou osobu. 

 
 

Článek XII. 
Nakládání se stavebním odpadem. 

 
12.1. Fyzické osoby a podnikatelské subjekty, při jejichž činnosti vzniká odpad zařazený 

dle Katalogu odpadů - vyhl.  MŽP č. 337/1997 Sb. jako stavební odpad jsou povinny 
tento odpad třídit a nabídnout vytříděný stavební odpad k dalšímu využití 
provozovateli zařízení na úpravu stavebního odpadu. 

12.2. Městský úřad - oddělení životního prostředí poskytuje na  požádání informace o 
provozovatelích zařízení na úpravu  stavebního odpadu. 

12.3. Stavební odpad, který není možné předat k dalšímu využití  je možné předat za 
účelem zneškodnění na překladišti odpadů  v Proseči nad Nisou - provozovatel 
Severočeské komunální  služby, spol. s r.o. 

12.4. Fyzické osoby i podnikatelské subjekty při jejichž činnosti  vzniká stavební odpad 
zajišťují jeho odvoz za účelem  předání k dalšímu využití či zneškodnění 
prostřednictvím  oprávněných osob na vlastní náklady výhradně do zařízení  k tomu 
určených. 

12.5. Vozidla převážející stavební odpad musí být zcela uzavřena  či musí mít ložnou 
plochu zakrytou plachtou, bránící jeho  úniku. Pokud dojde v průběhu nakládání a 
přepravy k úniku  stavebního odpadu, je přepravce povinen neprodleně  znečištění 
odstranit. 

12.6. Je zakázáno odkládat stavební odpad do sběrných nádob na  směsný a zbytkový 
komunální odpad či do nádob na využitelné  složky komunálního odpadu. 

 
 

Článek XIII. 
Úhrada ceny za služby spojené s nakládáním s komunálním odpadem. 

 
13.1. Cenu služeb spojených s nakládáním s komunálním odpadem na  území Města platí 

fyzické osoby Městu samy nebo  prostřednictvím vlastníků či správců nemovitostí ve 
kterých  mají trvalé či přechodné bydliště v souladu se smlouvou  o sběru, odvozu a 
zneškodnění či využití komunálního odpadu  uzavřenou s Městem zastoupeným 
společností Severočeské  komunální služby, spol. s r.o. 

13.2. Podnikatelské subjekty které jsou původci odpadu zařazeného  v Katalogu odpadů - 
vyhl. MŽP č. 337/1997 Sb. jako odpad  komunální a přihlásí se písemně k systému 
nakládání  s komunálním odpadem na území Města platí cenu za služby  spojené 
s nakládáním s komunálním odpadem Městu v souladu  se smlouvou . 
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13.3. Cenu služeb spojených s nakládáním s komunálním odpadem na  území Města 
stanovuje Město usnesením Městské rady  a vyhlašuje ji CENOVÝM VÝMĚREM 
v době ne kratší než 30  kalendářních dnů před jeho účinností. 

13.4. Cenový výměr dle čl. 13.3 této smlouvy se zveřejňuje ve  vývěsce Městského úřadu 
před sídlem MěÚ v Jablonci nad  Nisou, v periodiku vydávaném MěÚ Jablonec nad 
Nisou  - Jablonecký měsíčník. 

13.5. Výběr finančních prostředků zajišťuje pověřená osoba - Severočeské komunální 
služby, spol. s r.o. na základě  mandátní smlouvy a smlouvy o odvozu a zneškodnění  
komunálního odpadu uzavřené jednotlivými subjekty s Městem zastoupeným 
Severočeskými komunálními službami, spol.  s r.o. 

13.6. Cenu za odvoz a zneškodnění směsného komunálního odpadu v pytlích (pytlový svoz) 
hradí fyzické osoby  i podnikatelské subjekty v místě prodeje pytlů. Cena  zahrnuje 
výrobní cenu pytle, odvoz a zneškodnění odpadu  v odpovídajícím zařízení. 

 
 

Článek XIV. 
Pokuty a sankce. 

 
14.1. Porušení této vyhlášky se postihuje podle zvláštních  předpisů. 
14.2. Město uloží dle § 39 odst.1) zákona č. 125/1997 Sb. pokutu  ve výši do 

300 000,- Kč právnické osobě nebo fyzické osobě  oprávněné k podnikání, která (a - 
m zákona č. 125/1997  Sb.): 
a) při nakládání s nebezpečnými odpady porušila povinnosti  vyplývající z právních 

předpisů upravujících nakládání  s výrobky a látkami se stejnými nebezpečnými 
vlastnostmi  (§ 3 odst. 2 zákona) 

b) nemá zajištěno využití nebo zneškodnění odpadů nebo se  zbavila odpadu 
způsobem, který je v rozporu s tímto  zákonem nebo jinými právními předpisy 
(§ 3 odst. 5  zákona) 

c) nevede ve stanoveném rozsahu evidenci odpadů a neplní  ohlašovací povinnosti (§ 
5 odst. 1 písm. g), § 6 odst.  1 písm. g), § 7 odst. 4 písm. d), § 8 odst. 2, § 20 a 
§ 21) 

d) neumožní kontrolním orgánům výkon kontrolní činnosti  (§ 28) 
e) nezveřejňuje druhy sbíraných nebo vykupovaných odpadů  a podmínky jejich 

sběru a výkupu nebo neodebírá,  případně nevykupuje zveřejněné druhy 
sbíraných nebo  vykupovaných odpadů za stanovených podmínek (§ 6 odst.  1 
písm. b) a c)) 

f) nezabezpečuje odpady před nežádoucím znehodnocením,  odcizením nebo 
únikem ohrožujícím životní prostředí  (§ 5 odst. 1 písm, f), § 6 odst. 1 písm. e), § 
7 odst. 4 písm. b)) 

g) nerespektuje zákonem stanovené požedavky na kvalitativní  vlastnosti 
používaných výrobků nebo obalů a úroveň  nakládání s nimi (§ 18 odst. 2) 

h) neoznačí obaly stanoveným způsobem (§ 19 odst. 2) 
i) podniká s komunálním odpadem bez souhlasu příslušné obce  (§ 9 odst. 3) 
j) nesplní povinnost nabídnou odpad k využití (§ 5 odst.1  písm. b)) 
k) nekontroluje, zda odpad nemá nebezpečné vlastnosti (§ 4  odst. 3) 
l) uvede na trh výrobky, jejichž nespotřebované části nebo  odpady z nich nelze dále 

využít neb zneškodnit způsobem  v tomto zákoně uvedeným (§ 18 odst. 1) 
m) nezajistí jako výrobce nebo dovozce obalu (obalového  materiálu) jeho využití a 

recyklaci v rozsahu stanoveném  vyhláškou ministerstva (§ 19 odst. 1) 
14.3. Město uloží dle § 39 odst. 5 písm.a) zákona č. 125/1997  Sb.pokutu do výše 

200 000,- Kč právnické osobě nebo fyzické  osobě oprávněné k podnikání, pokud na 
základě dohody podle § 9 odst. 5 neplní povinnosti stanovené obecně závaznou  
vyhláškou upravující systém sběru, třídění, využívání  a zneškodňování komunálních 
odpadů. 

14.4. Město uloží dle § 39 odst. 5 písm. b) zákona č. 125/1997  Sb. pokutu do výše 
10 000,- Kč fyzické osobě za nesplnění  povinností z obecně závazné vyhlášky obce, 
přitom postupuje  podle zvláštního zákona: (zákon ČNR č. 200/1990 Sb.,  o 
přestupcích, ve znění pozdějších předpisů) 
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14.5. Městská rada může dle § 48 zákona č. 367/ 1990 Sb. o obcích  uložit pokutu : 
a) do 50 000,- Kč právnické osobě a podnikateli, kteří  neudržují čistotu a pořádek 

na jimi užívaném pozemku  nebo jiné nemovitosti, či jinak naruší vzhled nebo  
životní prostředí obce 

b) do 100 000,- Kč právnické osobě nebo podnikateli, kteří  znečistí veřejné 
prostranství, naruší životní prostředí  obce nebo odloží věci mimo vyhrazená 
místa 

14.6. Městský úřad může v souladu s § 47 a § 48 zákona č. 200/1990  Sb., o přestupcích, 
uložit pokutu : 
a) do 50 000,- Kč fyzické osobě, která neoprávněně založí  skládku nebo odkládá 

odpadky či odpady mimo vyhrazená  místa nebo do jiných než vyhrazených 
sběrných nádob 

b) do 10 000,- Kč fyzické osobě za nesplnění povinností  z obecně závazné 
vyhlášky, zejména do sběrných nádob  ukládá jiné odpady, než pro které jsou 
určeny, poškodí  nebo neoprávněně zabere sběrnou nádobu nebo jiné veřejně  
prospěšné zařízení pro nakládání s odpady, při nakládání  s odpady znečistí 
veřejné prostranství 

14.7. Město současně může stanovit podmínky a lhůtu pro sjednání  nápravy. Při 
opětovném zjištění nedostatečného počtu  sběrných nádob, dochází-li tím 
k hygienickým a estetickým  závadám, může město (obec) nařídit vlastníkovi zajistit  
větší počet nádob. 

14.8. Pokuty lze uložit do dvou let ode dne, kdy orgán oprávněný  ke kontrole dodržování 
této vyhlášky zjistil porušení  některého ustanovení této vyhlášky. 

14.9. Uložením pokuty nejsou dotčeny obecně platné právní  předpisy o náhradě 
způsobené škody. (§ 40 odst. 2 zák.  125/1997 Sb.). 

 
 

Článek XV. 
Závěrečná ustanovení. 

 
15.1. Kontrolu dodržování této vyhlášky jsou oprávněni provádět: 

1. zaměstnanci MěÚ Jablonec nad Nisou - oddělení životního  prostředí 
2. Městská policie v Jablonci nad Nisou 

15.2. Tato vyhláška nabývá účinnosti dne 1. ledna 1999 po  předchozím zveřejnění na 
úřední desce Městského úřadu  Jablonec nad Nisou po dobu 15-ti dnů. 

15.3. Dnem účinnosti této vyhlášky se v plném rozsahu ruší OZV č.  34 " O nakládání 
s tuhým komunálním odpadem" která nabyla  účinnosti 1. června 1995. 

 
 
 
 
 

………………………………….. 
                  RNDr. Jiří Čeřovský 

                       starosta města 
 
 
 
 
 
 

………………………………….. 
                  ing. Radovan Louda 

                   zástupce starosty města 
 
 
 
OZV byla schválen na 34. MZ dne 5. 11. 1998 
             a nabývá účinnosti 1. 1. 1999 
(vyvěšeno na úřední desce 4. 12. 1998 - 30. 12. 1998) 
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38) 
zrušena k 1.1.2002 OZV č. 1/2007 ke stejné problematice ze 13.12.2001 

Obecně závazná vyhláška 
Města Jablonce nad Nisou 

 
 

KTEROU SE MĚNÍ A DOPLŇUJE OZV Č. 24 
 

O ODPADECH 
 
 

Městské zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou schválilo na 17. zasedání dne 
31. srpna 2000 usnesením číslo XVII. v souladu s §§ 14/1/i, 16 a 36/1/f zákona číslo 
367/1990 Sb. o obcích ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku. 
 
 

Článek 1 
 
 Obecně závazná vyhláška číslo 24 „O systému sběru, třídění,využívání a 
zneškodňování komunálního odpadu a jeho látkových složek, způsobu prokazování 
využívání nebo zneškodňování komunálního odpadu a systému nakládání se stavebním 
odpadem na území města Jablonce nad Nisou“ schválená Městským zastupitelstvem v 
Jablonci nad Nisou na 34. MZ dne 5. 11. 1998 se mění a doplňuje takto: 
 
Článek V.  "Směsný a zbytkový komunální odpad", odstavec 5.5. zní nově takto: 
 

Pytlový svoz odpadu je realizován pouze prostřednictvím pytlů označených logem 
pověřené osoby. Tato služba je určena fyzickým osobám bydlícím v lokalitách nepřístupných 
svozové  technice dodavatele a fyzickým osobám, které tento systém využijí jako doplňkovou 
službu k řádné dílčí smlouvě o sběru, svozu a zneškodnění komunálních odpadů. 

Službu pytlového svozu odpadů lze využít také v případech, kdy není uzavřena řádná 
smlouva o sběru, svozu a zneškodnění komunálních odpadů. Takovou skutečnost je ale 
nutno nahlásit na oddělení životního prostředí Městského úřadu v Jablonci n.N. 

Pytle jsou v den svozu po naplnění a zavázání umísťovány na  svozovou trasu v místě 
bydliště. Odložené pytle s odpadem odebírá pověřená osoba v den, kdy zajišťuje svoz 
směsného a zbytkového komunálního odpadu z klasických sběrných nádob. 
 
 

Článek 2 
 

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po jejím vyhlášení 
na úřední desce MěÚ Jablonec nad Nisou. 
 
 
 …………………………………. 
 RNDr. Jiří Čeřovský 
 starosta města 
 
 
 …………………………………. 
 Ing. Radovan Louda  
 zástupce starosty města 
 
 
OZV byla schválena na 17. MR dne 31. 8. 2000 
 a nabývá účinnosti 23. 9. 2000 
(vyvěšeno na úřední desce 8. 9. 2000 - 23. 9. 2000) 
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24+38) 
 

Obecně závazná vyhláška 
Města Jablonce nad Nisou 

 
 

O SYSTÉMU SBĚRU, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A 
ZNEŠKODŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍHO ODPADU A 

JEHO LÁTKOVÝCH SLOŽEK, 
 

ZPŮSOBU PROKAZOVÁNÍ VYUŽÍVÁNÍ NEBO 
ZNEŠKODŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍHO ODPADU 

 
A SYSTÉMU NAKLÁDÁNÍ SE STAVEBNÍM 

ODPADEM NA ÚZEMÍ MĚSTA JABLONCE NAD 
NISOU 

 
(vyhláška o odpadech) 

 

Město Jablonec nad Nisou dle § 9 odst. 1 zákona číslo 125/1997 Sb., o odpadech a 
dále dle § 16 zákona ČNR číslo 367/90 Sb. o obcích (obecní zřízení),  ve znění pozdějších 
předpisů, na základě usnesení Městského zastupitelstva Jablonec nad Nisou ze dne 5. 
Listopadu 1998 číslo XI/1998 dle § 36 odstavec 1 písmeno f) tohoto zákona vydává tuto 
obecně závaznou vyhlášku: 
 
 

Článek I. 
Předmět vyhlášky 

 
1.1. Tato vyhlášky stanoví systém sběru, třídění, využívání a zneškodňování 

komunálního odpadu a odpadu stavebního, vznikajícího na území města Jablonec 
nad Nisou (dále jen Města). 

Týká se odpadu, zařazeného podle Katalogu odpadů jako  odpad komunální a 
odpadu stavebního, vznikajícího na výše  uvedeném území. 

Týká se i nebezpečných a využitelných složek  komunálního odpadu a odpadu 
velkoobjemového. 

1.2. Tato vyhláška stanovuje způsob prokazování využití nebo  zneškodnění komunálního 
odpadu fyzickými osobami  nezapojenými do systému sběru, třídění, využívání  a 
zneškodňování komunálního odpadu obce ( viz zákona č.  125/1997 Sb.) 

 
 

Článek II. 
Rozsah působnosti vyhlášky 

 
2.1. Tato vyhláška je závazná pro všechny fyzické osoby s trvalým nebo přechodným 

bydlištěm na území Města a pro další fyzické osoby, které se na území Města zdržují. 
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2.2. Ve smyslu § 9, odst. 5, zákona č. 125/1997 Sb. "O odpadech"  se vyhláška vztahuje 
na ty podnikatelské subjekty, které  jsou na území Města původci odpadu, 
zařazeného podle Katalogu odpadů - Vyhl. MŽP č. 337/1997 Sb. jako odpad 
komunální a uzavřely s Městem písemnou dohodu o zneškodňování odpadu 
podobného komunálnímu (dále jen  původce odpadu). 

2.3. Vyhláška se vztahuje i na vlastníky a správce nemovitostí  určených k bydlení na 
území Města, ve kterých vzniká  komunální odpad. 

 
 

Článek III. 
Rozsah působnosti vyhlášky 

 
3.1. Základní pojmy jsou definovány v § 2, zákona číslo 125/1997 Sb. "O odpadech". 
3.2. Pro potřeby této vyhlášky se charakterizují některé pojmy následovně: 

3.2.1. Za komunální odpad (KO) se ve smyslu zákona č. 125/1997  Sb. § 32 
odst. (3) považuje veškerý odpad vznikající na  území Města při činnosti 
fyzických osob, s výjimkou odpadů  vznikajících u právnických osob nebo 
fyzických osob  oprávněných k podnikání. Komunální odpad je také odpad  
vznikající při čištění veřejných komunikací  a prostranství, při údržbě 
veřejné zeleně včetně hřbitovů. 

3.2.2. Směsný komunální odpad (SKO) je specifikován jako: 
• směs odpadů z běžného provozu a úklidu domácnosti který běžně 

obsahuje papírové, plastové, skleněné a kovové  obaly, znehodnocené, 
použité nebo nepotřebné předměty  denní spotřeby nebo jejich 
součásti, zlomky dřeva  a keramiky, buničiny a textilie, zbytky potravin  
a pochutin a vychladlý popel z uhlí, dřeva nebo koksu. 

• směs odpadů v odpadkových koších související  s krátkodobým 
pobytem fyzických osob na veřejných  prostranstvích Města 

3.2.3. Zbytkový komunální odpad je složka směsného komunálního  odpadu, 
která zůstává po vytřídění využitelných  a nebezpečných složek 
komunálního odpadu 

3.2.4. Nakládání s odpady je jejich shromažďování, sběr, výkup,  třídění, 
přeprava a doprava, skladování, úprava, využívání  a zneškodňování. 

3.2.5. Sběrné nádoby jsou typizované nádoby (popelnice,  kontejnery, odpadkové 
koše), velkoobjemové kontejnery nebo  pytle splňující technické parametry 
podle zvláštních  předpisů odsouhlasené pověřenou osobou určené ke  
shromažďování směsného nebo zbytkového komunálního odpadu,  
využitelných složek komunálního odpadu či velkoobjemového  odpadu do 
doby jeho odvozu pověřenou osobou. 

3.2.6. Dostatečný objem sběrné nádoby na směsný či zbytkový  komunální 
odpad z domácností je takový vnitřní objem  sběrné nádoby, který při dané 
četnosti odvozu odpadu  umožňuje uložit veškerý odpad vznikající při 
provozu  domácnosti v objektu do sběrné nádoby. Pro potřeby této  
vyhlášky je stanoven hodnotou 4 litry na osobu a den. 

3.2.7. Stanoviště sběrných nádob je místo, kde jsou sběrné nádoby  trvale nebo 
přechodně umístěny za účelem shromažďování  komunálního odpadu. 
Stálé a přechodné stanoviště sběrných  nádob určuje vlastník nebo 
správce nemovitosti po dohodě  s pověřenou osobou a se souhlasem 
Městského úřadu  v Jablonci nad Nisou a po dohodě s vlastníkem 
pozemku. 

3.2.8. Vyhrazené místo jsou sběrné nádoby, označené pro sběr  komunálního 
odpadu a jeho jednotlivých složek. 

3.2.9. Sběr komunálního odpadu je jeho shromáždění ve sběrných  nádobách do 
doby jeho odvozu pověřenou osobou. 

3.2.10. Odvoz komunálního odpadu je vyprázdnění sběrných nádob či  převzetí 
pytlů s komunálním odpadem a odvoz  shromažďovaného komunálního 
odpadu nebo odvoz sběrných  nádob a jejich vyprázdnění pověřenou 
osobou. 
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3.2.11. Sběrný dvůr je místo určené Městem, kam mohou fyzické  osoby odkládat 
v provozní době vytříděné druhy odpadů  uvedené v provozním řádu tohoto 
zařízení a na informační  tabuli umístěné u vchodu do tohoto zařízení. 

3.2.12. Ambulantní sběr nebezpečných složek komunálního odpadu je  takový 
způsob sběru nebezpečných složek komunálního  odpadu, kdy pověřená 
osoba za podmínek stanovených  smlouvou mezi ní a Městem odebírá 
tento druh odpadů od  fyzických osob-občanů majících trvalý či přechodný 
pobyt  na území Města na předem vyhlášených přechodných  stanovištích 
přímo do sběrových a svozových prostředků,  které odpovídají technicky 
všem platným legislativním  požadavkům 

3.2.13. Oprávněná osoba je každá právnická nebo fyzická osoba  oprávněná 
k podnikání, která je oprávněna k nakládání  s odpady podle zákona č. 
125/1997 Sb. nebo podle  zvláštních předpisů. 

3.2.14. Pověřená osoba je každá oprávněná osoba, které byl Městem  vydán 
formou Rozhodnutí "Souhlas k podnikání v oblasti  nakládání 
s komunálním odpadem na území Města" a má  s Městem uzavřenu 
smlouvu o nakládání s komunálním  odpadem, jehož původcem je Město. 

3.2.15. Separovaný sběr je samostatný sběr vybraných využitelných  složek 
komunálního odpadu do speciálních pro tento účel  rozmístěných nádob 
na území Města. 

3.2.16. Velkoobjemový odpad je pro účel této vyhlášky odpad  z domácností, 
který s ohledem na své rozměry či hmotnost  nelze odkládat do běžných 
nádob určených pro sběr a odvoz  směsného či zbytkového komunálního 
odpadu (popelnice,  kontejnery 1.100 l, pytle) 

3.2.17. Nebezpečné složky komunálního odpadu jsou všechny složky  
komunálního odpadu, které jsou současně označeny jako  nebezpečné 
odpady (viz 3.19 ), např. baterie, zbytky  barev a rozpouštědel, zářivky, 
zbytky spotřební chemie,  pesticidy, upotřebené motorové oleje, léky, 
obrazovky  televizorů, chladničky s obsahem freonů 

3.2.18. Nebezpečný odpad je odpad, který má jednu nebo více  nebezpečných 
vlastností uvedených v příloze č. 2 zákona  č. 125/1997 Sb. 

3.2.19. Využitelné složky komunálního odpadu je vytříděný odpad  určený 
k recyklaci a následnému vyžití jako vstupní  komodita při výrobě dalších 
výrobků. 

3.2.20. Bioodpad je pro účel této vyhlášky odpad biologického  původu vznikající 
při údržbě sadů, parků, lesoparků  a hřbitovů, sídlištní a uliční zeleně, 
travnatých hřišť  ve vlastnictví nebo správě Města, odpad ze zahrad  
fyzických osob a vánoční stromky. 

3.2.21. Stavební odpad je odpad vznikající při výstavbě  a demolicích staveb a je 
takto označen v Katalogu odpadů  - Vyhl. MŽP č. 337/1997 Sb. 

3.2.22. Uliční smetky jsou odpady sebrané při čištění komunikací  a veřejných 
prostranství na území města. 

3.2.23. Nemovitost určená k bydlení je nemovitost, ve které je  minimálně jedna 
místnost určená k trvalému či přechodnému  bydlení nebo stavba pro 
individuální rekreaci. 

 
 

Článek IV. 
Nakládání s komunálním odpadem. 

 
4.1. Pro účel této vyhlášky se komunální odpady vznikající na  území Města rozlišují 

následovně : 
a) Směsný a zbytkový komunální odpad 
b) Velkoobjemový odpad 
c) Nebezpečné složky komunálního odpadu 
d) Využitelné složky komunálního odpadu 
e) Bioodpad 
f) Uliční smetky 
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Sběr a odvoz komunálního odpadu na území Města je zajištěn prostřednictvím 
pověřené osoby pomocí sběrných nádob umístěných na stálých nebo 
přechodných stanovištích, speciální techniky a technických zařízení k tomuto 
účelu vybudovaných ( sběrné dvory, překladiště odpadů atd.). 

4.2. Pověřenou osobou pro nakládání s komunálním odpadem na území  Města jsou : 
a) Severočeské komunální služby, spol. s r.o.,  Smetanova 89, Jablonec nad Nisou 

v rozsahu dle bodu 4.1  písm. a) až f) včetně této vyhlášky 
b) Technické služby města Jablonec nad Nisou v rozsahu dle  bodu 4.1 písm. e) a f) 

této vyhlášky 
c) Další subjekty v rozsahu dle bodu 4.1 písm. e), které  vykonávají na území města 

správu a údržbu ploch veřejné  zeleně 
4.3. Občané a původci odpadů, na které se vztahuje tato vyhláška,  ukládají komunální 

odpad vzniklý jejich činností pouze do  určených a označených sběrných nádob. 
Jsou-li sběrné nádoby  určeny pouze pro určitý druh komunálního odpadu 
(separovaný  sběr, velkoobjemový odpad, odpad ze zeleně ), ukládají do  těchto nádob 
pouze ty odpady, pro které jsou určeny a které  jsou případně na nádobách 
vyznačeny. 

4.4. Komunální odpad je přípustné ukládat do sběrných nádob pouze  takovým 
způsobem, aby nedocházelo k obtěžování okolí hlukem,  zápachem z nedostatečně 
uzavřených nádob, prachem a kouřem  z hořícího komunálního odpadu apod. 

4.5. Fyzickým osobám a původcům odpadů se zakazuje: 
1. odkládat komunální odpad mimo sběrné nádoby 
2. využívat sběrné nádoby k jinému účelu než k ukládání  odpadu pro který jsou 

určeny 
3. odkládat odpad nevyužitelný jako druhotnou surovinu do  sběrných nádob na 

využitelný odpad 
4. odpad ve sběrných nádobách udupávat, zhutňovat nebo  zapalovat 
5. vybírat, rozhazovat nebo odnášet předměty odložené ve  sběrných nádobách 
6. spalovat odpad mimo zařízení k tomu účelu schválená 
7. do odpadkových košů na veřejných prostranstvích odkládat  komunální odpad 

vznikající v domácnostech nebo odpad  vznikající při podnikatelské činnosti 
4.6. Obsahuje-li sběrná nádoba odpady uvedené v odst. 4.6  (především odpad tekutý 

nebo odpad s nebezpečnými  vlastnostmi, horký popel), pověřená osoba provede její  
vyprázdnění na náklady původce odpadů nad rámec běžných  nákladů. 

4.7. V okamžiku, kdy fyzická osoba odloží komunální odpad ve  vyhrazeném místě (viz čl. 
3.2.8. této vyhlášky ), stává se  vlastníkem odpadu Město. 

 
 

Článek V. 
Směsný a zbytkový komunální odpad. 

 
5.1. Ve Městě je zajišťován sběr směsného a zbytkového  komunálního odpadu pomocí 

sběrných nádob umístěných na  stálých nebo přechodných stanovištích na území 
Města.  K zajištění této služby lze používat následující typy  sběrových nádob : 
1. Popelnice kovové či plastové - objem 80 l, 110 l, 120 l,  240 l 
2. Kontejnery kovové či plastové - objem 1 100 l 
3. Plastové pytle označené logem SKS - objem 110 l 
4. Velkoobjemové kontejnery - 5m³ a 7m³ ( pouze  v nepřístupných svozových 

oblastech ) 
5. Odpadkové koše 

5.2. Vlastník nebo správce nemovitosti ve které vzniká směsný či  zbytkový komunální 
odpad je povinen na základě pokynů   Městského úřadu - oddělení životního 
prostředí, pro všechny  fyzické osoby trvale či přechodně bydlící v předmětné  
nemovitosti zajistit dostatečné množství sběrných nádob  (vlastních nebo 
pronajatých) v technickém provedení, které  umožňuje bezpečné nakládání s odpady 
a manipulaci s nádobami  a prostřednictvím pověřené osoby odpovídající četnost 
odvozu  odpadu, která z  hygienických důvodů nesmí přesáhnout  interval 14 
kalendářních dnů (s výjimkou dle § 9odst. 2  zákona č. 125/1997 Sb. ) Za dostatečné 
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množství sběrných  nádob se považuje takový počet nádob a četnost odvozu  odpadů, 
která pokryje denní produkci odpadů jedné fyzické  osoby- občana čtyři litry. 

5.3. Občané a původci odpadů, na které se vztahuje tato vyhláška,  ukládají směsný a 
zbytkový komunální odpad do sběrných nádob  tak, aby nedocházelo ke znečištění 
stanovišť sběrných nádob,  přístupových cest k nim a okolí. Dojde-li ke znečištění  
těchto prostor, zajistí jejich úklid majitelé (správci)  nemovitostí, pro které je 
stanoviště sběrných nádob zřízeno.  Nerozlišuje se přitom, zda jde o stanoviště 
individuální  nebo společná. 

5.4. Na území obce je realizován rovněž pytlový svoz směsného  a zbytkového 
komunálního odpadu. 

5.5. Pytlový svoz odpadu je realizován pouze prostřednictvím pytlů označených logem 
pověřené osoby. Tato služba je určena fyzickým osobám bydlícím v lokalitách 
nepřístupných svozové  technice dodavatele a fyzickým osobám, které tento systém 
využijí jako doplňkovou službu k řádné dílčí smlouvě o sběru, svozu a zneškodnění 
komunálních odpadů. 

Službu pytlového svozu odpadů lze využít také v případech, kdy není 
uzavřena řádná smlouva o sběru, svozu a zneškodnění komunálních odpadů. 
Takovou skutečnost je ale nutno nahlásit na oddělení životního prostředí Městského 
úřadu v Jablonci n.N. 

Pytle jsou v den svozu po naplnění a zavázání umísťovány na  svozovou trasu 
v místě bydliště. Odložené pytle s odpadem odebírá pověřená osoba v den, kdy 
zajišťuje svoz směsného a zbytkového komunálního odpadu z klasických sběrných 
nádob. 

5.6. Distribuci pytlů zajišťuje Městský úřad Jablonec nad Nisou a Severočeské 
komunální služby, spol. s r.o. za úplatu  v okamžiku jejich převzetí. Cena pytle 
zahrnuje jeho výrobní  cenu, cenu odvozu a zneškodnění odpadu na skládce. 

5.7. Informaci o distribučních místech pytlů na SKO lze získat  v informačním středisku 
městského úřadu. 

5.8. Stanoviště sběrných nádob ( viz čl. 3.8 této vyhlášky ) jsou  individuální nebo 
společná pro více uživatelů. Jejich  umístění je voleno s přihlédnutím k donosovým 
vzdálenostem,  hygienickým podmínkám, dopravní přístupnosti a svozové  technice 
pověřené osoby a v zájmu dodržení ustanovení  "Zákona o pozemních komunikacích" 
v platném znění. 

5.9. Stanoviště sběrných nádob udržují vlastníci (správci)  nemovitostí průběžně ve stavu 
způsobilém pro manipulaci  s nádobami za účelem vysypání odpadu do sběrového 
vozu či  naložení nádob za účelem jejich odvozu. V zimním období to  znamená 
očistit nádoby a stanoviště od sněhu a ledu včetně  přístupové cesty k místu 
nakládky, vyhovující pro svozový  vůz. Nejsou-li tyto podmínky splněny, pověřená 
osoba nemusí  odvoz komunálního odpadu provést. Náhradní svoz se provede  dle 
možnosti pověřené osoby až po odstranění závad. 

5.10. Pravidelný a včasný odvoz směsného a zbytkového komunálního  odpadu provádí 
pověřená osoba na základě smlouvy uzavřené  s Městem a na základě dílčích smluv 
uzavřených Městem  zastoupeným Severočeskými komunálními službami, spol.  
s r.o. s jednotlivými subjekty ( fyzickými osobami,  vlastníky či správci nemovitostí 
určených k bydlení či  podnikatelskými subjekty ) ve lhůtách dohodnutých v dílčí  
smlouvě. 

5.11. Základní intervaly odvozu směsného a zbytkového komunálního  odpadu : 
1x týdně 
1 x za 14 dnů 
kombinovaný svoz (zima 1 x týdně, léto 1 x za 14 dnů),  přičemž za zimní období se 

pro účel této  vyhlášky počítá období od 1.11. do 30.4.  a letní 
období od 1.5 do 31.10. 

Interval svozu delší než 1 x za 14 dnů nebude realizován  z hygienických 
důvodů. 

V dílčích smlouvách s Městem zastoupeným pověřenou osobou  lze 
dohodnout větší četnost odvozu. 

Četnost odvozu směsného a zbytkového komunálního odpadu je  možné 
v průběhu kalendářního roku měnit na základě písemné  žádosti adresované 
pověřené osobě - Severočeským komunálním  službám, spol. s r.o. 
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5.12. Odvoz odpadu je uskutečňován od pondělí do pátku (ve  výjimečných případech 
v sobotu či v neděli - kalamitní  situace, státní svátky apod.) ve dvousměnném 
provozu  s ohledem na bezpečnost provozu a zatížení komunikací  dopravními 
prostředky a občany. 

5.13. Termín odvozu ( týdenní harmonogram ) směsných a zbytkových  komunálních 
odpadů je k dispozici na Městském úřadu  v Jablonci nad Nisou - oddělení životního 
prostředí. 

5.14. Podnikatelské subjekty, které neuzavřely s Městem písemnou  dohodu o 
zneškodňování odpadu zařazeného dle Katalogu  odpadu jako komunální (viz odst. 
1.2) si zajistí tuto  službu na základě individuálně uzavíraných smluv. 

5.15. Odvoz komunálního odpadu nesmí ohrožovat bezpečnost  silničního provozu, ani 
bezpečnost v místech ležících mimo  silniční provoz, a musí být prováděn takovým 
způsobem, aby  se maximálně omezily možné negativní vlivy na životní  prostředí ve 
výše uvedené oblasti 

5.16. Pověřená osoba je povinna si při odvozu komunálního odpadu  počínat tak, aby 
nedocházelo k hygienickým závadám, ke  škodám na majetku a k úrazům. Dále je 
povinna zajistit při  odvozu komunálního odpadu, je-li to nezbytné, přemístění  
sběrných nádob ze stálého stanoviště a jejich návrat.  Dojde-li přitom ke znečištění 
okolí, je povinna zajistit  jeho úklid. 

 
 

Článek VI. 
Využitelné složky komunálního odpadu. 

 
6.1. Ve Městě je zaveden tříděný sběr využitelných složek  komunálního odpadu 
6.2. V rámci této služby jsou sbírány následující komodity : 

1. Noviny, časopisy, karton 
2. Plastové lahve od nápojů 
3. Sklo barevné i bílé 

6.3. Fyzické osoby jsou povinny od data zajišťování této služby  dle této vyhlášky 
odděleně třídit a odkládat výše uvedené  komodity do speciálních kontejnerů - zvonů 
za tímto účelem  rozmístěných na území Města. Kontejnery jsou opatřeny  
samolepkami s označením jednotlivých druhů tříděných odpadů. 

6.4. Do speciálních kontejnerů - zvonů je zakázáno umisťovat jiné  odpady, než pro které 
jsou předmětné nádoby určeny. 

6.5. Počet, četnost odvozu a umístění speciálních kontejnerů  - zvonů určuje Město po 
dohodě se Severočeskými komunálními  službami, spol. s r.o. 

 
 

Článek VII. 
Nebezpečné složky komunálního odpadu. 

 
7.1. V souladu s § 9 odst. 4 zákona č. 125/1997 Sb. v platném  znění zajišťuje Město 

sběr, sběr a odvoz nebezpečných složek  komunálního odpadu ( viz čl. 3.18 ) na svém 
území formou  ambulantního sběru. 

7.2. Ambulantní sběr je zajišťován Městem prostřednictvím  Severočeských komunálních 
služeb, spol. s r.o. v předem  ohlášených dohodnutých termínech a čase na 
označených  přechodných stanovištích na území Města. 

7.3. Fyzickým osobám bydlícím v objektech, pro které je uzavřena  dílčí smlouva o sběru, 
odvozu a zneškodnění komunálního  odpadu s Městem zastoupeným Severočeskými 
komunálními  službami, spol. s r.o. je tato služba poskytována v rámci  této smlouvy. 

7.4. Fyzickým osobám bydlícím v objektech, pro které nebude  uhrazena platba za sběr, 
odvoz a zneškodnění komunálního  odpadu dle dílčí smlouvy, bude ambulantní sběr 
realizován na  základě individuálních plateb při poskytnutí služby. 

7.5. Nebezpečné složky komunálního odpadu smí odevzdávat na  určených stanovištích 
pouze fyzické osoby starší 15-ti let,  které se prokáží dokladem totožnosti. 

7.6. Nebezpečné složky komunálního odpadu je zakázáno umisťovat  na přechodná 
stanoviště před příjezdem techniky pověřené  osoby. 
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7.7. Dnem zprovoznění sběrných dvorů na území Města mohou fyzické  osoby, které mají 
trvalé nebo přechodné bydliště na území  Města odkládat nebezpečné složky 
komunálního odpadu za  podmínek řešených provozním řádem tohoto zařízení ve  
sběrných dvorech. 

 
Článek VIII. 

Velkoobjemové odpady. 
8.1. Pro fyzické osoby mající trvalé či přechodné bydliště na  území Města zajišťuje Město 

prostřednictvím Severočeských  komunálních služeb, spol. s r.o. odvoz a následné  
zneškodnění velkoobjemových odpadů z domácností. 

8.2. Služba je zajišťována pomocí velkoobjemových kontejnerů  o objemu 5m³ a 7m³ 
umístěných na stanovištích označených  informativní tabulí s vyznačením týdnů, ve 
kterých zde bude  kontejner umístěn - tzv. systém rotujících kontejnerů. 

8.3. Kontejnery jsou na stanoviště přistavovány v předmětném  týdnu v sobotu dopoledne 
a odváženy jsou v pondělí dopoledne  následující týden. 

8.4. Fyzické osoby i podnikatelské subjekty mohou velkoobjemový  odpad předávat za 
účelem odložení a následného zneškodnění  za samostatnou úplatu rovněž na 
překladišti odpadů  v Proseči nad Nisou - provozovatel Severočeské komunální  
služby, spol. s r.o. v provozní době tohoto zařízení. 

 
 

Článek IX. 
Bioodpady. 

 
9.1. Město zajišťuje nakládání s bioodpady prostřednictvím pověřených osob 

deklarovaných v čl. 4.2 této vyhlášky. 
9.2. Fyzické osoby mohou kompostovatelný bioodpad využít samy  nebo jej předat 

k dalšímu využití za účelem kompostování za  úplatu pověřeným osobám dle čl. 4.2 
této vyhlášky či do  zařízení k tomuto účelu zřízenému a provozovanému. Na území  
města bude pro tuto službu zřízen Recyklační dvůr, který  budou provozovat 
Technické služby města Jablonce n.N.  v Rýnovicích. 

9.3. Fyzické osoby mohou nekompostovatelný bioodpad zneškodnit  samy nebo jej předat 
k odvozu a následnému zneškodnění za  úplatu na překladišti odpadů v Proseči nad 
Nisou či do  jiného zařízení k tomu účelu zřízenému a provozovanému. 

9.4. Bioodpad je zakázáno odkládat do nádob na směsný a zbytkový  komunální odpad 
(pytle, popelnice, kontejnery ), do nádob na  využitelné složky komunálního odpadu a 
do velkoobjemových  kontejnerů na velkoobjemový odpad. 

9.5. Pro odvoz a zneškodnění vánočních stromků bude MěÚ  v Jablonci nad Nisou 
organizován individuální sběr  prostřednictvím Technických služeb města Jablonce 
nad Nisou,  jehož způsob (termíny, sběrová místa) bude včas oznámen  běžnými 
způsoby (tisk atp.). 

 
 

Článek X. 
Uliční smetky. 

 
10.1. Úklid veřejných prostranství v majetku či správě Města při  kterém dochází ke sběru 

a odvozu uličních smetků zajišťuje  Město prostřednictvím Technických služeb města 
Jablonec nad  Nisou. 

10.2. Další nakládání s uličními smetky zajišťují osoby pověřené  Městem dle čl. 4.2 této 
vyhlášky. 

10.3. Uliční smetky je možné předávat za úplatu k odvozu za  účelem zneškodnění na 
překladišti odpadů v Proseči nad  Nisou. Pro účel dalšího transportu nesmí být uliční 
smetky  ztekucené a nesmí obsahovat odpady které nejsou  charakterizovány jako 
uliční smetky. 

10.4. Uliční smetky je zakázáno odkládat do nádob na směsný  a zbytkový komunální 
odpad ( popelnice, kontejnery ) a do  nádob na využitelné složky komunálního 
odpadu. 
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10.5. Fyzické osoby, při jejichž činnosti dojde ke shromáždění  odpadů charakteru uličních 
smetků, je mohou umístit do  plastových pytlů označených logem SKS - maximálně 
do  poloviny objemu pytle - a tyto umístit na svozovou trasu ke  klasickým sběrovým 
nádobám na směsný a zbytkový komunální  odpad. 

 
 

Článek XI. 
Prokazování využití nebo zneškodnění komunálního odpadu 

11.1. Pokud chce fyzická osoba využít nebo zneškodnit komunální  odpad sama v souladu 
se zákonem č. 125/1997 Sb., je povinna  tuto skutečnost písemnou formou oznámit 
Městu do 30-ti  kalendářních dnů od data účinnosti této vyhlášky a dále  nejpozději 
do 15. dne měsíce předcházejícího měsíci od  kterého chce komunální odpad sama 
využívat nebo  zneškodňovat. 

11.2. Fyzická osoba prokáže skutečnosti související s vlastním  využitím zneškodněním 
komunálního odpadu na požádání  odpovědnému zástupci Města - zaměstnanci MěÚ 
oddělení  životního prostředí. 

11.3. Doklad o využití či zneškodnění odpadu nebo jeho složek  bude obsahovat přesné a 
úplné údaje: 
• adresu zařízení na využití nebo zneškodnění komunálního odpadu 
• datum předání komunálního odpadu 
• množství komunálního odpadu podle jednotlivých složek 
• jméno, funkce a podpis provozovatele zařízení 
• otisk firemního razítka 
• daňový doklad 

11.4. Minimální množství komunálního odpadu jehož prokázání  využití nebo zneškodnění 
bude vyžadováno je 200 kg za  kalendářní rok za 1 fyzickou osobu. 

 
 

Článek XII. 
Nakládání se stavebním odpadem. 

 
12.1. Fyzické osoby a podnikatelské subjekty, při jejichž činnosti vzniká odpad zařazený 

dle Katalogu odpadů - vyhl.  MŽP č. 337/1997 Sb. jako stavební odpad jsou povinny 
tento odpad třídit a nabídnout vytříděný stavební odpad k dalšímu využití 
provozovateli zařízení na úpravu stavebního odpadu. 

12.2. Městský úřad - oddělení životního prostředí poskytuje na  požádání informace o 
provozovatelích zařízení na úpravu  stavebního odpadu. 

12.3. Stavební odpad, který není možné předat k dalšímu využití  je možné předat za 
účelem zneškodnění na překladišti odpadů  v Proseči nad Nisou - provozovatel 
Severočeské komunální  služby, spol. s r.o. 

12.4. Fyzické osoby i podnikatelské subjekty při jejichž činnosti  vzniká stavební odpad 
zajišťují jeho odvoz za účelem  předání k dalšímu využití či zneškodnění 
prostřednictvím  oprávněných osob na vlastní náklady výhradně do zařízení  k tomu 
určených. 

12.5. Vozidla převážející stavební odpad musí být zcela uzavřena  či musí mít ložnou 
plochu zakrytou plachtou, bránící jeho  úniku. Pokud dojde v průběhu nakládání a 
přepravy k úniku  stavebního odpadu, je přepravce povinen neprodleně  znečištění 
odstranit. 

12.6. Je zakázáno odkládat stavební odpad do sběrných nádob na  směsný a zbytkový 
komunální odpad či do nádob na využitelné  složky komunálního odpadu. 

 
 

Článek XIII. 
Úhrada ceny za služby spojené s nakládáním s komunálním odpadem. 

 
13.1. Cenu služeb spojených s nakládáním s komunálním odpadem na  území Města platí 

fyzické osoby Městu samy nebo  prostřednictvím vlastníků či správců nemovitostí ve 
kterých  mají trvalé či přechodné bydliště v souladu se smlouvou  o sběru, odvozu a 
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zneškodnění či využití komunálního odpadu  uzavřenou s Městem zastoupeným 
společností Severočeské  komunální služby, spol. s r.o. 

13.2. Podnikatelské subjekty které jsou původci odpadu zařazeného  v Katalogu odpadů - 
vyhl. MŽP č. 337/1997 Sb. jako odpad  komunální a přihlásí se písemně k systému 
nakládání  s komunálním odpadem na území Města platí cenu za služby  spojené 
s nakládáním s komunálním odpadem Městu v souladu  se smlouvou . 

13.3. Cenu služeb spojených s nakládáním s komunálním odpadem na  území Města 
stanovuje Město usnesením Městské rady  a vyhlašuje ji CENOVÝM VÝMĚREM 
v době ne kratší než 30  kalendářních dnů před jeho účinností. 

13.4. Cenový výměr dle čl. 13.3 této smlouvy se zveřejňuje ve  vývěsce Městského úřadu 
před sídlem MěÚ v Jablonci nad  Nisou, v periodiku vydávaném MěÚ Jablonec nad 
Nisou  - Jablonecký měsíčník. 

13.5. Výběr finančních prostředků zajišťuje pověřená osoba - Severočeské komunální 
služby, spol. s r.o. na základě  mandátní smlouvy a smlouvy o odvozu a zneškodnění  
komunálního odpadu uzavřené jednotlivými subjekty s Městem zastoupeným 
Severočeskými komunálními službami, spol.  s r.o. 

13.6. Cenu za odvoz a zneškodnění směsného komunálního odpadu v pytlích (pytlový svoz) 
hradí fyzické osoby  i podnikatelské subjekty v místě prodeje pytlů. Cena  zahrnuje 
výrobní cenu pytle, odvoz a zneškodnění odpadu  v odpovídajícím zařízení. 

 
 

Článek XIV. 
Pokuty a sankce. 

 
14.1. Porušení této vyhlášky se postihuje podle zvláštních  předpisů. 
14.2. Město uloží dle § 39 odst.1) zákona č. 125/1997 Sb. pokutu  ve výši do 

300 000,- Kč právnické osobě nebo fyzické osobě  oprávněné k podnikání, která (a - 
m zákona č. 125/1997  Sb.): 
a) při nakládání s nebezpečnými odpady porušila povinnosti  vyplývající z právních 

předpisů upravujících nakládání  s výrobky a látkami se stejnými nebezpečnými 
vlastnostmi  (§ 3 odst. 2 zákona) 

b) nemá zajištěno využití nebo zneškodnění odpadů nebo se  zbavila odpadu 
způsobem, který je v rozporu s tímto  zákonem nebo jinými právními předpisy 
(§ 3 odst. 5  zákona) 

c) nevede ve stanoveném rozsahu evidenci odpadů a neplní  ohlašovací povinnosti (§ 
5 odst. 1 písm. g), § 6 odst.  1 písm. g), § 7 odst. 4 písm. d), § 8 odst. 2, § 20 a 
§ 21) 

d) neumožní kontrolním orgánům výkon kontrolní činnosti  (§ 28) 
e) nezveřejňuje druhy sbíraných nebo vykupovaných odpadů  a podmínky jejich 

sběru a výkupu nebo neodebírá,  případně nevykupuje zveřejněné druhy 
sbíraných nebo  vykupovaných odpadů za stanovených podmínek (§ 6 odst.  1 
písm. b) a c)) 

f) nezabezpečuje odpady před nežádoucím znehodnocením,  odcizením nebo 
únikem ohrožujícím životní prostředí  (§ 5 odst. 1 písm, f), § 6 odst. 1 písm. e), § 
7 odst. 4 písm. b)) 

g) nerespektuje zákonem stanovené požedavky na kvalitativní  vlastnosti 
používaných výrobků nebo obalů a úroveň  nakládání s nimi (§ 18 odst. 2) 

h) neoznačí obaly stanoveným způsobem (§ 19 odst. 2) 
i) podniká s komunálním odpadem bez souhlasu příslušné obce  (§ 9 odst. 3) 
j) nesplní povinnost nabídnou odpad k využití (§ 5 odst.1  písm. b)) 
k) nekontroluje, zda odpad nemá nebezpečné vlastnosti (§ 4  odst. 3) 
l) uvede na trh výrobky, jejichž nespotřebované části nebo  odpady z nich nelze dále 

využít neb zneškodnit způsobem  v tomto zákoně uvedeným (§ 18 odst. 1) 
m) nezajistí jako výrobce nebo dovozce obalu (obalového  materiálu) jeho využití a 

recyklaci v rozsahu stanoveném  vyhláškou ministerstva (§ 19 odst. 1) 
14.3. Město uloží dle § 39 odst. 5 písm.a) zákona č. 125/1997  Sb.pokutu do výše 

200 000,- Kč právnické osobě nebo fyzické  osobě oprávněné k podnikání, pokud na 
základě dohody podle § 9 odst. 5 neplní povinnosti stanovené obecně závaznou  
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vyhláškou upravující systém sběru, třídění, využívání  a zneškodňování komunálních 
odpadů. 

14.4. Město uloží dle § 39 odst. 5 písm. b) zákona č. 125/1997  Sb. pokutu do výše 
10 000,- Kč fyzické osobě za nesplnění  povinností z obecně závazné vyhlášky obce, 
přitom postupuje  podle zvláštního zákona: (zákon ČNR č. 200/1990 Sb.,  o 
přestupcích, ve znění pozdějších předpisů) 

14.5. Městská rada může dle § 48 zákona č. 367/ 1990 Sb. o obcích  uložit pokutu : 
a) do 50 000,- Kč právnické osobě a podnikateli, kteří  neudržují čistotu a pořádek 

na jimi užívaném pozemku  nebo jiné nemovitosti, či jinak naruší vzhled nebo  
životní prostředí obce 

b) do 100 000,- Kč právnické osobě nebo podnikateli, kteří  znečistí veřejné 
prostranství, naruší životní prostředí  obce nebo odloží věci mimo vyhrazená 
místa 

14.6. Městský úřad může v souladu s § 47 a § 48 zákona č. 200/1990  Sb., o přestupcích, 
uložit pokutu : 
a) do 50 000,- Kč fyzické osobě, která neoprávněně založí  skládku nebo odkládá 

odpadky či odpady mimo vyhrazená  místa nebo do jiných než vyhrazených 
sběrných nádob 

b) do 10 000,- Kč fyzické osobě za nesplnění povinností  z obecně závazné 
vyhlášky, zejména do sběrných nádob  ukládá jiné odpady, než pro které jsou 
určeny, poškodí  nebo neoprávněně zabere sběrnou nádobu nebo jiné veřejně  
prospěšné zařízení pro nakládání s odpady, při nakládání  s odpady znečistí 
veřejné prostranství 

14.7. Město současně může stanovit podmínky a lhůtu pro sjednání  nápravy. Při 
opětovném zjištění nedostatečného počtu  sběrných nádob, dochází-li tím 
k hygienickým a estetickým  závadám, může město (obec) nařídit vlastníkovi zajistit  
větší počet nádob. 

14.8. Pokuty lze uložit do dvou let ode dne, kdy orgán oprávněný  ke kontrole dodržování 
této vyhlášky zjistil porušení  některého ustanovení této vyhlášky. 

14.9. Uložením pokuty nejsou dotčeny obecně platné právní  předpisy o náhradě 
způsobené škody. (§ 40 odst. 2 zák.  125/1997 Sb.). 

 
Článek XV. 

Závěrečná ustanovení. 
 
15.1. Kontrolu dodržování této vyhlášky jsou oprávněni provádět: 

1. zaměstnanci MěÚ Jablonec nad Nisou - oddělení životního  prostředí 
2. Městská policie v Jablonci nad Nisou 

15.2. Tato vyhláška nabývá účinnosti dne 1. ledna 1999 po  předchozím zveřejnění na 
úřední desce Městského úřadu  Jablonec nad Nisou po dobu 15-ti dnů. 

15.3. Dnem účinnosti této vyhlášky se v plném rozsahu ruší OZV č.  34 " O nakládání 
s tuhým komunálním odpadem" která nabyla  účinnosti 1. června 1995. 

 
 

………………………………….. 
                  RNDr. Jiří Čeřovský 

                       starosta města 
 
 

………………………………….. 
                  ing. Radovan Louda 

                   zástupce starosty města 
 
OZV byla schválen na 34. MZ dne 5. 11. 1998 
             a nabývá účinnosti 1. 1. 1999 
(vyvěšeno na úřední desce 4. 12. 1998 - 30. 12. 1998) 
 
OZV byla schválen na 17. MZ dne 31. 8. 2000 
             a nabývá účinnosti 23. 9. 2000 
(vyvěšeno na úřední desce 8. 9. 2000 - 23. 9. 2000) 
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1) 
zrušena k 1.1.2002 OZV č. 7/2001 ke stejné problematice ze 13.12.2001 
 

Obecně závazná vyhláška 
Města Jablonce nad Nisou 

 
 

KTEROU SE MĚNÍ A DOPLŇUJE 
 
 

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA  
 

O SYSTÉMU SBĚRU, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A 
ZNEŠKODŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍHO ODPADU A JEHO 

LÁTKOVÝCH SLOŽEK, 
ZPŮSOBU PROKAZOVÁNÍ VYUŽÍVÁNÍ NEBO ZNEŠKODŇOVÁNÍ 

KOMUNÁLNÍHO ODPADU 
A SYSTÉMU NAKLÁDÁNÍ SE STAVEBNÍM ODPADEM NA 

ÚZEMÍ MĚSTA JABLONCE NAD NISOU 
 

(vyhláška o odpadech) 
 

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou se na svém jednání dne 24. května 2001 
usneslo na základě ustanovení § 84, odst. 2, písm. i) dále dle ustanovení § 10 zákona č. 
128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), vydat tuto obecně závaznou vyhlášku. 
 

Článek 1 
 
 Obecně závazná vyhláška Města Jablonce nad Nisou „O systému sběru, třídění, 
využívání a zneškodňování komunálního odpadu a jeho látkových složek,způsobu 
prokazování využívání nebo zneškodňování komunálního odpadu a systému nakládání se 
stavebním odpadem na území města Jablonce nad Nisou (vyhláška o odpadech) schválená 
na 34. ZM dne 5. listopadu 1998 se mění takto: 
 
Článek VI. se ruší a nahrazuje novým zněním takto: 
 
     "Článek VI. 

Využitelné složky komunálního odpadu  
 
6.1. Ve Městě je zaveden tříděný sběr využitelných složek komunálního odpadu 
 
6.2. V rámci této služby jsou sbírány následující komodity : 

1. Noviny, časopisy, karton 
2. Plastové lahve od nápojů (PET) 
3. Plastový obal igelit 
4. Sklo barevné i bílé 
5. Železo 
6. Barevné kovy 
7. Autobaterie 
 

6.3. Fyzické osoby jsou povinny od data zajišťování této služby dle této vyhlášky odděleně 
třídit odpady dle jednotlivých komodit uvedených v čl. 6.2. této vyhlášky.  



Pro odkládání vytříděných komodit odpadů jsou občanům k dispozici následující 
služby: 
- speciální kontejnery na noviny, časopisy a kartón, dále na PET lahve a dále na 

sklo bílé i barevné, které jsou barevně odlišeny a opatřeny samolepkami 
s označením pro který druh tříděných odpadů jsou určeny  

- výkupny sběrných surovin a to: 
a) Severočeské sběrné suroviny a.s. provozovna Jablonec n.N.  

- výkupny: Lesní 8, Nákladní 24, Svatopluka Čecha 11, Pražského 
Povstání 306 - přijímají od fyzických osob: noviny, časopisy, karton, sklo 
barevné i bílé, plastový obal - igelit, železo, barevné kovy, autobaterie. " 

b) Suroviny CZ, a.s. 
- výkupny: 5. května 19a, ul. Jarní - přijímají od fyzických osob:noviny, 

časopisy, karton, železo, barevné kovy, autobaterie. " 
 

6.4. Do speciálních kontejnerů - zvonů je zakázáno umisťovat jiné odpady, než pro které 
jsou předmětné nádoby určeny. 

 
6.5. Počet, četnost odvozu a umístění speciálních kontejnerů - zvonů určuje Město po 

dohodě se Severočeskými komunálními službami, spol. s r.o. 
 
 
 

Článek 2 
 
 Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti 15. dnem následujícím po dni jejího 
vyhlášení na úřední desce Městského úřadu v Jablonci nad Nisou . 
 
 
 
 
 
 
 
 …………………………………. 
 RNDr. Jiří Čeřovský 
 starosta města 
 
 
 
 
 
 
 
 …………………………………. 
 Ing. Radovan Louda  
 místostarosta města 
 
 
 
 
 
 
 
 
OZV byla schválena na 24. ZM dne 24. 5. 2001 
 a nabývá účinnosti 14. 6 2001 
(vyvěšeno na úřední desce 29. 5. 2001 – 13. 6. 2001) 



24+38+1) 
zrušena k 1.1.2002 OZV č. 7/2001 ke stejné problematice ze 13.12.2001 
 

Obecně závazná vyhláška 
Města Jablonce nad Nisou 

 
 

O SYSTÉMU SBĚRU, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A 
ZNEŠKODŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍHO ODPADU A 

JEHO LÁTKOVÝCH SLOŽEK, 
 

ZPŮSOBU PROKAZOVÁNÍ VYUŽÍVÁNÍ NEBO 
ZNEŠKODŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍHO ODPADU 

 
A SYSTÉMU NAKLÁDÁNÍ SE STAVEBNÍM 

ODPADEM NA ÚZEMÍ MĚSTA JABLONCE NAD 
NISOU 

 
(vyhláška o odpadech) 

 

Město Jablonec nad Nisou dle § 9 odst. 1 zákona číslo 125/1997 Sb., o odpadech a 
dále dle § 16 zákona ČNR číslo 367/90 Sb. o obcích (obecní zřízení),  ve znění pozdějších 
předpisů, na základě usnesení Městského zastupitelstva Jablonec nad Nisou ze dne 5. 
Listopadu 1998 číslo XI/1998 dle § 36 odstavec 1 písmeno f) tohoto zákona vydává tuto 
obecně závaznou vyhlášku: 
 
 

Článek I. 
Předmět vyhlášky 

 
1.1. Tato vyhlášky stanoví systém sběru, třídění, využívání a zneškodňování 

komunálního odpadu a odpadu stavebního, vznikajícího na území města Jablonec 
nad Nisou (dále jen Města). 

Týká se odpadu, zařazeného podle Katalogu odpadů jako  odpad komunální a 
odpadu stavebního, vznikajícího na výše  uvedeném území. 

Týká se i nebezpečných a využitelných složek  komunálního odpadu a odpadu 
velkoobjemového. 

1.2. Tato vyhláška stanovuje způsob prokazování využití nebo  zneškodnění komunálního 
odpadu fyzickými osobami  nezapojenými do systému sběru, třídění, využívání  a 
zneškodňování komunálního odpadu obce ( viz zákona č.  125/1997 Sb.) 

 
 

Článek II. 
Rozsah působnosti vyhlášky 

 
2.1. Tato vyhláška je závazná pro všechny fyzické osoby s trvalým nebo přechodným 

bydlištěm na území Města a pro další fyzické osoby, které se na území Města zdržují. 
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2.2. Ve smyslu § 9, odst. 5, zákona č. 125/1997 Sb. "O odpadech"  se vyhláška vztahuje 

na ty podnikatelské subjekty, které  jsou na území Města původci odpadu, 
zařazeného podle Katalogu odpadů - Vyhl. MŽP č. 337/1997 Sb. jako odpad 
komunální a uzavřely s Městem písemnou dohodu o zneškodňování odpadu 
podobného komunálnímu (dále jen  původce odpadu). 

2.3. Vyhláška se vztahuje i na vlastníky a správce nemovitostí  určených k bydlení na 
území Města, ve kterých vzniká  komunální odpad. 

 
 

Článek III. 
Rozsah působnosti vyhlášky 

 
3.1. Základní pojmy jsou definovány v § 2, zákona číslo 125/1997 Sb. "O odpadech". 
3.2. Pro potřeby této vyhlášky se charakterizují některé pojmy následovně: 

3.2.1. Za komunální odpad (KO) se ve smyslu zákona č. 125/1997  Sb. § 32 
odst. (3) považuje veškerý odpad vznikající na  území Města při činnosti 
fyzických osob, s výjimkou odpadů  vznikajících u právnických osob nebo 
fyzických osob  oprávněných k podnikání. Komunální odpad je také odpad  
vznikající při čištění veřejných komunikací  a prostranství, při údržbě 
veřejné zeleně včetně hřbitovů. 

3.2.2. Směsný komunální odpad (SKO) je specifikován jako: 
• směs odpadů z běžného provozu a úklidu domácnosti který běžně 

obsahuje papírové, plastové, skleněné a kovové  obaly, znehodnocené, 
použité nebo nepotřebné předměty  denní spotřeby nebo jejich 
součásti, zlomky dřeva  a keramiky, buničiny a textilie, zbytky potravin  
a pochutin a vychladlý popel z uhlí, dřeva nebo koksu. 

• směs odpadů v odpadkových koších související  s krátkodobým 
pobytem fyzických osob na veřejných  prostranstvích Města 

3.2.3. Zbytkový komunální odpad je složka směsného komunálního  odpadu, 
která zůstává po vytřídění využitelných  a nebezpečných složek 
komunálního odpadu 

3.2.4. Nakládání s odpady je jejich shromažďování, sběr, výkup,  třídění, 
přeprava a doprava, skladování, úprava, využívání  a zneškodňování. 

3.2.5. Sběrné nádoby jsou typizované nádoby (popelnice,  kontejnery, odpadkové 
koše), velkoobjemové kontejnery nebo  pytle splňující technické parametry 
podle zvláštních  předpisů odsouhlasené pověřenou osobou určené ke  
shromažďování směsného nebo zbytkového komunálního odpadu,  
využitelných složek komunálního odpadu či velkoobjemového  odpadu do 
doby jeho odvozu pověřenou osobou. 

3.2.6. Dostatečný objem sběrné nádoby na směsný či zbytkový  komunální 
odpad z domácností je takový vnitřní objem  sběrné nádoby, který při dané 
četnosti odvozu odpadu  umožňuje uložit veškerý odpad vznikající při 
provozu  domácnosti v objektu do sběrné nádoby. Pro potřeby této  
vyhlášky je stanoven hodnotou 4 litry na osobu a den. 

3.2.7. Stanoviště sběrných nádob je místo, kde jsou sběrné nádoby  trvale nebo 
přechodně umístěny za účelem shromažďování  komunálního odpadu. 
Stálé a přechodné stanoviště sběrných  nádob určuje vlastník nebo 
správce nemovitosti po dohodě  s pověřenou osobou a se souhlasem 
Městského úřadu  v Jablonci nad Nisou a po dohodě s vlastníkem 
pozemku. 

3.2.8. Vyhrazené místo jsou sběrné nádoby, označené pro sběr  komunálního 
odpadu a jeho jednotlivých složek. 

3.2.9. Sběr komunálního odpadu je jeho shromáždění ve sběrných  nádobách do 
doby jeho odvozu pověřenou osobou. 

3.2.10. Odvoz komunálního odpadu je vyprázdnění sběrných nádob či  převzetí 
pytlů s komunálním odpadem a odvoz  shromažďovaného komunálního 
odpadu nebo odvoz sběrných  nádob a jejich vyprázdnění pověřenou 
osobou. 
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3.2.11. Sběrný dvůr je místo určené Městem, kam mohou fyzické  osoby odkládat 

v provozní době vytříděné druhy odpadů  uvedené v provozním řádu tohoto 
zařízení a na informační  tabuli umístěné u vchodu do tohoto zařízení. 

3.2.12. Ambulantní sběr nebezpečných složek komunálního odpadu je  takový 
způsob sběru nebezpečných složek komunálního  odpadu, kdy pověřená 
osoba za podmínek stanovených  smlouvou mezi ní a Městem odebírá 
tento druh odpadů od  fyzických osob-občanů majících trvalý či přechodný 
pobyt  na území Města na předem vyhlášených přechodných  stanovištích 
přímo do sběrových a svozových prostředků,  které odpovídají technicky 
všem platným legislativním  požadavkům 

3.2.13. Oprávněná osoba je každá právnická nebo fyzická osoba  oprávněná 
k podnikání, která je oprávněna k nakládání  s odpady podle zákona č. 
125/1997 Sb. nebo podle  zvláštních předpisů. 

3.2.14. Pověřená osoba je každá oprávněná osoba, které byl Městem  vydán 
formou Rozhodnutí "Souhlas k podnikání v oblasti  nakládání 
s komunálním odpadem na území Města" a má  s Městem uzavřenu 
smlouvu o nakládání s komunálním  odpadem, jehož původcem je Město. 

3.2.15. Separovaný sběr je samostatný sběr vybraných využitelných  složek 
komunálního odpadu do speciálních pro tento účel  rozmístěných nádob 
na území Města. 

3.2.16. Velkoobjemový odpad je pro účel této vyhlášky odpad  z domácností, 
který s ohledem na své rozměry či hmotnost  nelze odkládat do běžných 
nádob určených pro sběr a odvoz  směsného či zbytkového komunálního 
odpadu (popelnice,  kontejnery 1.100 l, pytle) 

3.2.17. Nebezpečné složky komunálního odpadu jsou všechny složky  
komunálního odpadu, které jsou současně označeny jako  nebezpečné 
odpady (viz 3.19 ), např. baterie, zbytky  barev a rozpouštědel, zářivky, 
zbytky spotřební chemie,  pesticidy, upotřebené motorové oleje, léky, 
obrazovky  televizorů, chladničky s obsahem freonů 

3.2.18. Nebezpečný odpad je odpad, který má jednu nebo více  nebezpečných 
vlastností uvedených v příloze č. 2 zákona  č. 125/1997 Sb. 

3.2.19. Využitelné složky komunálního odpadu je vytříděný odpad  určený 
k recyklaci a následnému vyžití jako vstupní  komodita při výrobě dalších 
výrobků. 

3.2.20. Bioodpad je pro účel této vyhlášky odpad biologického  původu vznikající 
při údržbě sadů, parků, lesoparků  a hřbitovů, sídlištní a uliční zeleně, 
travnatých hřišť  ve vlastnictví nebo správě Města, odpad ze zahrad  
fyzických osob a vánoční stromky. 

3.2.21. Stavební odpad je odpad vznikající při výstavbě  a demolicích staveb a je 
takto označen v Katalogu odpadů  - Vyhl. MŽP č. 337/1997 Sb. 

3.2.22. Uliční smetky jsou odpady sebrané při čištění komunikací  a veřejných 
prostranství na území města. 

3.2.23. Nemovitost určená k bydlení je nemovitost, ve které je  minimálně jedna 
místnost určená k trvalému či přechodnému  bydlení nebo stavba pro 
individuální rekreaci. 

 
 

Článek IV. 
Nakládání s komunálním odpadem. 

 
4.1. Pro účel této vyhlášky se komunální odpady vznikající na  území Města rozlišují 

následovně : 
a) Směsný a zbytkový komunální odpad 
b) Velkoobjemový odpad 
c) Nebezpečné složky komunálního odpadu 
d) Využitelné složky komunálního odpadu 
e) Bioodpad 
f) Uliční smetky 
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Sběr a odvoz komunálního odpadu na území Města je zajištěn prostřednictvím 
pověřené osoby pomocí sběrných nádob umístěných na stálých nebo 
přechodných stanovištích, speciální techniky a technických zařízení k tomuto 
účelu vybudovaných ( sběrné dvory, překladiště odpadů atd.). 

4.2. Pověřenou osobou pro nakládání s komunálním odpadem na území  Města jsou : 
a) Severočeské komunální služby, spol. s r.o.,  Smetanova 89, Jablonec nad Nisou 

v rozsahu dle bodu 4.1  písm. a) až f) včetně této vyhlášky 
b) Technické služby města Jablonec nad Nisou v rozsahu dle  bodu 4.1 písm. e) a f) 

této vyhlášky 
c) Další subjekty v rozsahu dle bodu 4.1 písm. e), které  vykonávají na území města 

správu a údržbu ploch veřejné  zeleně 
4.3. Občané a původci odpadů, na které se vztahuje tato vyhláška,  ukládají komunální 

odpad vzniklý jejich činností pouze do  určených a označených sběrných nádob. 
Jsou-li sběrné nádoby  určeny pouze pro určitý druh komunálního odpadu 
(separovaný  sběr, velkoobjemový odpad, odpad ze zeleně ), ukládají do  těchto nádob 
pouze ty odpady, pro které jsou určeny a které  jsou případně na nádobách 
vyznačeny. 

4.4. Komunální odpad je přípustné ukládat do sběrných nádob pouze  takovým 
způsobem, aby nedocházelo k obtěžování okolí hlukem,  zápachem z nedostatečně 
uzavřených nádob, prachem a kouřem  z hořícího komunálního odpadu apod. 

4.5. Fyzickým osobám a původcům odpadů se zakazuje: 
1. odkládat komunální odpad mimo sběrné nádoby 
2. využívat sběrné nádoby k jinému účelu než k ukládání  odpadu pro který jsou 

určeny 
3. odkládat odpad nevyužitelný jako druhotnou surovinu do  sběrných nádob na 

využitelný odpad 
4. odpad ve sběrných nádobách udupávat, zhutňovat nebo  zapalovat 
5. vybírat, rozhazovat nebo odnášet předměty odložené ve  sběrných nádobách 
6. spalovat odpad mimo zařízení k tomu účelu schválená 
7. do odpadkových košů na veřejných prostranstvích odkládat  komunální odpad 

vznikající v domácnostech nebo odpad  vznikající při podnikatelské činnosti 
4.6. Obsahuje-li sběrná nádoba odpady uvedené v odst. 4.6  (především odpad tekutý 

nebo odpad s nebezpečnými  vlastnostmi, horký popel), pověřená osoba provede její  
vyprázdnění na náklady původce odpadů nad rámec běžných  nákladů. 

4.7. V okamžiku, kdy fyzická osoba odloží komunální odpad ve  vyhrazeném místě (viz čl. 
3.2.8. této vyhlášky ), stává se  vlastníkem odpadu Město. 

 
 

Článek V. 
Směsný a zbytkový komunální odpad. 

 
5.1. Ve Městě je zajišťován sběr směsného a zbytkového  komunálního odpadu pomocí 

sběrných nádob umístěných na  stálých nebo přechodných stanovištích na území 
Města.  K zajištění této služby lze používat následující typy  sběrových nádob : 
1. Popelnice kovové či plastové - objem 80 l, 110 l, 120 l,  240 l 
2. Kontejnery kovové či plastové - objem 1 100 l 
3. Plastové pytle označené logem SKS - objem 110 l 
4. Velkoobjemové kontejnery - 5m³ a 7m³ ( pouze  v nepřístupných svozových 

oblastech ) 
5. Odpadkové koše 

5.2. Vlastník nebo správce nemovitosti ve které vzniká směsný či  zbytkový komunální 
odpad je povinen na základě pokynů   Městského úřadu - oddělení životního 
prostředí, pro všechny  fyzické osoby trvale či přechodně bydlící v předmětné  
nemovitosti zajistit dostatečné množství sběrných nádob  (vlastních nebo 
pronajatých) v technickém provedení, které  umožňuje bezpečné nakládání s odpady 
a manipulaci s nádobami  a prostřednictvím pověřené osoby odpovídající četnost 
odvozu  odpadu, která z  hygienických důvodů nesmí přesáhnout  interval 14 
kalendářních dnů (s výjimkou dle § 9odst. 2  zákona č. 125/1997 Sb. ) Za dostatečné 
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množství sběrných  nádob se považuje takový počet nádob a četnost odvozu  odpadů, 
která pokryje denní produkci odpadů jedné fyzické  osoby- občana čtyři litry. 

5.3. Občané a původci odpadů, na které se vztahuje tato vyhláška,  ukládají směsný a 
zbytkový komunální odpad do sběrných nádob  tak, aby nedocházelo ke znečištění 
stanovišť sběrných nádob,  přístupových cest k nim a okolí. Dojde-li ke znečištění  
těchto prostor, zajistí jejich úklid majitelé (správci)  nemovitostí, pro které je 
stanoviště sběrných nádob zřízeno.  Nerozlišuje se přitom, zda jde o stanoviště 
individuální  nebo společná. 

5.4. Na území obce je realizován rovněž pytlový svoz směsného  a zbytkového 
komunálního odpadu. 

5.5. Pytlový svoz odpadu je realizován pouze prostřednictvím pytlů označených logem 
pověřené osoby. Tato služba je určena fyzickým osobám bydlícím v lokalitách 
nepřístupných svozové  technice dodavatele a fyzickým osobám, které tento systém 
využijí jako doplňkovou službu k řádné dílčí smlouvě o sběru, svozu a zneškodnění 
komunálních odpadů. 

Službu pytlového svozu odpadů lze využít také v případech, kdy není 
uzavřena řádná smlouva o sběru, svozu a zneškodnění komunálních odpadů. 
Takovou skutečnost je ale nutno nahlásit na oddělení životního prostředí Městského 
úřadu v Jablonci n.N. 

Pytle jsou v den svozu po naplnění a zavázání umísťovány na  svozovou trasu 
v místě bydliště. Odložené pytle s odpadem odebírá pověřená osoba v den, kdy 
zajišťuje svoz směsného a zbytkového komunálního odpadu z klasických sběrných 
nádob. 

5.6. Distribuci pytlů zajišťuje Městský úřad Jablonec nad Nisou a Severočeské 
komunální služby, spol. s r.o. za úplatu  v okamžiku jejich převzetí. Cena pytle 
zahrnuje jeho výrobní  cenu, cenu odvozu a zneškodnění odpadu na skládce. 

5.7. Informaci o distribučních místech pytlů na SKO lze získat  v informačním středisku 
městského úřadu. 

5.8. Stanoviště sběrných nádob ( viz čl. 3.8 této vyhlášky ) jsou  individuální nebo 
společná pro více uživatelů. Jejich  umístění je voleno s přihlédnutím k donosovým 
vzdálenostem,  hygienickým podmínkám, dopravní přístupnosti a svozové  technice 
pověřené osoby a v zájmu dodržení ustanovení  "Zákona o pozemních komunikacích" 
v platném znění. 

5.9. Stanoviště sběrných nádob udržují vlastníci (správci)  nemovitostí průběžně ve stavu 
způsobilém pro manipulaci  s nádobami za účelem vysypání odpadu do sběrového 
vozu či  naložení nádob za účelem jejich odvozu. V zimním období to  znamená 
očistit nádoby a stanoviště od sněhu a ledu včetně  přístupové cesty k místu 
nakládky, vyhovující pro svozový  vůz. Nejsou-li tyto podmínky splněny, pověřená 
osoba nemusí  odvoz komunálního odpadu provést. Náhradní svoz se provede  dle 
možnosti pověřené osoby až po odstranění závad. 

5.10. Pravidelný a včasný odvoz směsného a zbytkového komunálního  odpadu provádí 
pověřená osoba na základě smlouvy uzavřené  s Městem a na základě dílčích smluv 
uzavřených Městem  zastoupeným Severočeskými komunálními službami, spol.  
s r.o. s jednotlivými subjekty ( fyzickými osobami,  vlastníky či správci nemovitostí 
určených k bydlení či  podnikatelskými subjekty ) ve lhůtách dohodnutých v dílčí  
smlouvě. 

5.11. Základní intervaly odvozu směsného a zbytkového komunálního  odpadu : 
1x týdně 
1 x za 14 dnů 
kombinovaný svoz (zima 1 x týdně, léto 1 x za 14 dnů),  přičemž za zimní období se 

pro účel této  vyhlášky počítá období od 1.11. do 30.4.  a letní 
období od 1.5 do 31.10. 

Interval svozu delší než 1 x za 14 dnů nebude realizován  z hygienických 
důvodů. 

V dílčích smlouvách s Městem zastoupeným pověřenou osobou  lze 
dohodnout větší četnost odvozu. 

Četnost odvozu směsného a zbytkového komunálního odpadu je  možné 
v průběhu kalendářního roku měnit na základě písemné  žádosti adresované 
pověřené osobě - Severočeským komunálním  službám, spol. s r.o. 
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5.12. Odvoz odpadu je uskutečňován od pondělí do pátku (ve  výjimečných případech 
v sobotu či v neděli - kalamitní  situace, státní svátky apod.) ve dvousměnném 
provozu  s ohledem na bezpečnost provozu a zatížení komunikací  dopravními 
prostředky a občany. 

5.13. Termín odvozu ( týdenní harmonogram ) směsných a zbytkových  komunálních 
odpadů je k dispozici na Městském úřadu  v Jablonci nad Nisou - oddělení životního 
prostředí. 

5.14. Podnikatelské subjekty, které neuzavřely s Městem písemnou  dohodu o 
zneškodňování odpadu zařazeného dle Katalogu  odpadu jako komunální (viz odst. 
1.2) si zajistí tuto  službu na základě individuálně uzavíraných smluv. 

5.15. Odvoz komunálního odpadu nesmí ohrožovat bezpečnost  silničního provozu, ani 
bezpečnost v místech ležících mimo  silniční provoz, a musí být prováděn takovým 
způsobem, aby  se maximálně omezily možné negativní vlivy na životní  prostředí ve 
výše uvedené oblasti 

5.16. Pověřená osoba je povinna si při odvozu komunálního odpadu  počínat tak, aby 
nedocházelo k hygienickým závadám, ke  škodám na majetku a k úrazům. Dále je 
povinna zajistit při  odvozu komunálního odpadu, je-li to nezbytné, přemístění  
sběrných nádob ze stálého stanoviště a jejich návrat.  Dojde-li přitom ke znečištění 
okolí, je povinna zajistit  jeho úklid. 

 
 

Článek VI. 
Využitelné složky komunálního odpadu. 

 
6.1. Ve Městě je zaveden tříděný sběr využitelných složek komunálního odpadu 
6.2. V rámci této služby jsou sbírány následující komodity : 

1. Noviny, časopisy, karton 
2. Plastové lahve od nápojů (PET) 
3. Plastový obal igelit 
4. Sklo barevné i bílé 
5. Železo 
6. Barevné kovy 
7. Autobaterie 

6.3. Fyzické osoby jsou povinny od data zajišťování této služby dle této vyhlášky odděleně 
třídit odpady dle jednotlivých komodit uvedených v čl. 6.2. této vyhlášky.  
Pro odkládání vytříděných komodit odpadů jsou občanům k dispozici následující 
služby: 
- speciální kontejnery na noviny, časopisy a kartón, dále na PET lahve a dále na 

sklo bílé i barevné, které jsou barevně odlišeny a opatřeny samolepkami 
s označením pro který druh tříděných odpadů jsou určeny  

- výkupny sběrných surovin a to: 
a) Severočeské sběrné suroviny a.s. provozovna Jablonec n.N.  

- výkupny: Lesní 8, Nákladní 24, Svatopluka Čecha 11, Pražského 
Povstání 306 - přijímají od fyzických osob: noviny, časopisy, karton, sklo 
barevné i bílé, plastový obal - igelit, železo, barevné kovy, autobaterie. " 

b) Suroviny CZ, a.s. 
- výkupny: 5. května 19a, ul. Jarní - přijímají od fyzických osob:noviny, 

časopisy, karton, železo, barevné kovy, autobaterie. " 
6.4. Do speciálních kontejnerů - zvonů je zakázáno umisťovat jiné odpady, než pro které 

jsou předmětné nádoby určeny. 
6.5. Počet, četnost odvozu a umístění speciálních kontejnerů - zvonů určuje Město po 

dohodě se Severočeskými komunálními službami, spol. s r.o. 
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Článek VII. 
Nebezpečné složky komunálního odpadu. 

 
7.1. V souladu s § 9 odst. 4 zákona č. 125/1997 Sb. v platném  znění zajišťuje Město 

sběr, sběr a odvoz nebezpečných složek  komunálního odpadu ( viz čl. 3.18 ) na svém 
území formou  ambulantního sběru. 

7.2. Ambulantní sběr je zajišťován Městem prostřednictvím  Severočeských komunálních 
služeb, spol. s r.o. v předem  ohlášených dohodnutých termínech a čase na 
označených  přechodných stanovištích na území Města. 

7.3. Fyzickým osobám bydlícím v objektech, pro které je uzavřena  dílčí smlouva o sběru, 
odvozu a zneškodnění komunálního  odpadu s Městem zastoupeným Severočeskými 
komunálními  službami, spol. s r.o. je tato služba poskytována v rámci  této smlouvy. 

7.4. Fyzickým osobám bydlícím v objektech, pro které nebude  uhrazena platba za sběr, 
odvoz a zneškodnění komunálního  odpadu dle dílčí smlouvy, bude ambulantní sběr 
realizován na  základě individuálních plateb při poskytnutí služby. 

7.5. Nebezpečné složky komunálního odpadu smí odevzdávat na  určených stanovištích 
pouze fyzické osoby starší 15-ti let,  které se prokáží dokladem totožnosti. 

7.6. Nebezpečné složky komunálního odpadu je zakázáno umisťovat  na přechodná 
stanoviště před příjezdem techniky pověřené  osoby. 

7.7. Dnem zprovoznění sběrných dvorů na území Města mohou fyzické  osoby, které mají 
trvalé nebo přechodné bydliště na území  Města odkládat nebezpečné složky 
komunálního odpadu za  podmínek řešených provozním řádem tohoto zařízení ve  
sběrných dvorech. 

 
Článek VIII. 

Velkoobjemové odpady. 
8.1. Pro fyzické osoby mající trvalé či přechodné bydliště na  území Města zajišťuje Město 

prostřednictvím Severočeských  komunálních služeb, spol. s r.o. odvoz a následné  
zneškodnění velkoobjemových odpadů z domácností. 

8.2. Služba je zajišťována pomocí velkoobjemových kontejnerů  o objemu 5m³ a 7m³ 
umístěných na stanovištích označených  informativní tabulí s vyznačením týdnů, ve 
kterých zde bude  kontejner umístěn - tzv. systém rotujících kontejnerů. 

8.3. Kontejnery jsou na stanoviště přistavovány v předmětném  týdnu v sobotu dopoledne 
a odváženy jsou v pondělí dopoledne  následující týden. 

8.4. Fyzické osoby i podnikatelské subjekty mohou velkoobjemový  odpad předávat za 
účelem odložení a následného zneškodnění  za samostatnou úplatu rovněž na 
překladišti odpadů  v Proseči nad Nisou - provozovatel Severočeské komunální  
služby, spol. s r.o. v provozní době tohoto zařízení. 

 
 

Článek IX. 
Bioodpady. 

 
9.1. Město zajišťuje nakládání s bioodpady prostřednictvím pověřených osob 

deklarovaných v čl. 4.2 této vyhlášky. 
9.2. Fyzické osoby mohou kompostovatelný bioodpad využít samy  nebo jej předat 

k dalšímu využití za účelem kompostování za  úplatu pověřeným osobám dle čl. 4.2 
této vyhlášky či do  zařízení k tomuto účelu zřízenému a provozovanému. Na území  
města bude pro tuto službu zřízen Recyklační dvůr, který  budou provozovat 
Technické služby města Jablonce n.N.  v Rýnovicích. 

9.3. Fyzické osoby mohou nekompostovatelný bioodpad zneškodnit  samy nebo jej předat 
k odvozu a následnému zneškodnění za  úplatu na překladišti odpadů v Proseči nad 
Nisou či do  jiného zařízení k tomu účelu zřízenému a provozovanému. 

9.4. Bioodpad je zakázáno odkládat do nádob na směsný a zbytkový  komunální odpad 
(pytle, popelnice, kontejnery ), do nádob na  využitelné složky komunálního odpadu a 
do velkoobjemových  kontejnerů na velkoobjemový odpad. 

9.5. Pro odvoz a zneškodnění vánočních stromků bude MěÚ  v Jablonci nad Nisou 
organizován individuální sběr  prostřednictvím Technických služeb města Jablonce 
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nad Nisou,  jehož způsob (termíny, sběrová místa) bude včas oznámen  běžnými 
způsoby (tisk atp.). 

 
 

Článek X. 
Uliční smetky. 

 
10.1. Úklid veřejných prostranství v majetku či správě Města při  kterém dochází ke sběru 

a odvozu uličních smetků zajišťuje  Město prostřednictvím Technických služeb města 
Jablonec nad  Nisou. 

10.2. Další nakládání s uličními smetky zajišťují osoby pověřené  Městem dle čl. 4.2 této 
vyhlášky. 

10.3. Uliční smetky je možné předávat za úplatu k odvozu za  účelem zneškodnění na 
překladišti odpadů v Proseči nad  Nisou. Pro účel dalšího transportu nesmí být uliční 
smetky  ztekucené a nesmí obsahovat odpady které nejsou  charakterizovány jako 
uliční smetky. 

10.4. Uliční smetky je zakázáno odkládat do nádob na směsný  a zbytkový komunální 
odpad ( popelnice, kontejnery ) a do  nádob na využitelné složky komunálního 
odpadu. 

10.5. Fyzické osoby, při jejichž činnosti dojde ke shromáždění  odpadů charakteru uličních 
smetků, je mohou umístit do  plastových pytlů označených logem SKS - maximálně 
do  poloviny objemu pytle - a tyto umístit na svozovou trasu ke  klasickým sběrovým 
nádobám na směsný a zbytkový komunální  odpad. 

 
 

Článek XI. 
Prokazování využití nebo zneškodnění komunálního odpadu 

11.1. Pokud chce fyzická osoba využít nebo zneškodnit komunální  odpad sama v souladu 
se zákonem č. 125/1997 Sb., je povinna  tuto skutečnost písemnou formou oznámit 
Městu do 30-ti  kalendářních dnů od data účinnosti této vyhlášky a dále  nejpozději 
do 15. dne měsíce předcházejícího měsíci od  kterého chce komunální odpad sama 
využívat nebo  zneškodňovat. 

11.2. Fyzická osoba prokáže skutečnosti související s vlastním  využitím zneškodněním 
komunálního odpadu na požádání  odpovědnému zástupci Města - zaměstnanci MěÚ 
oddělení  životního prostředí. 

11.3. Doklad o využití či zneškodnění odpadu nebo jeho složek  bude obsahovat přesné a 
úplné údaje: 
• adresu zařízení na využití nebo zneškodnění komunálního odpadu 
• datum předání komunálního odpadu 
• množství komunálního odpadu podle jednotlivých složek 
• jméno, funkce a podpis provozovatele zařízení 
• otisk firemního razítka 
• daňový doklad 

11.4. Minimální množství komunálního odpadu jehož prokázání  využití nebo zneškodnění 
bude vyžadováno je 200 kg za  kalendářní rok za 1 fyzickou osobu. 

 
 

Článek XII. 
Nakládání se stavebním odpadem. 

 
12.1. Fyzické osoby a podnikatelské subjekty, při jejichž činnosti vzniká odpad zařazený 

dle Katalogu odpadů - vyhl.  MŽP č. 337/1997 Sb. jako stavební odpad jsou povinny 
tento odpad třídit a nabídnout vytříděný stavební odpad k dalšímu využití 
provozovateli zařízení na úpravu stavebního odpadu. 

12.2. Městský úřad - oddělení životního prostředí poskytuje na  požádání informace o 
provozovatelích zařízení na úpravu  stavebního odpadu. 

 8 



12.3. Stavební odpad, který není možné předat k dalšímu využití  je možné předat za 
účelem zneškodnění na překladišti odpadů  v Proseči nad Nisou - provozovatel 
Severočeské komunální  služby, spol. s r.o. 

12.4. Fyzické osoby i podnikatelské subjekty při jejichž činnosti  vzniká stavební odpad 
zajišťují jeho odvoz za účelem  předání k dalšímu využití či zneškodnění 
prostřednictvím  oprávněných osob na vlastní náklady výhradně do zařízení  k tomu 
určených. 

12.5. Vozidla převážející stavební odpad musí být zcela uzavřena  či musí mít ložnou 
plochu zakrytou plachtou, bránící jeho  úniku. Pokud dojde v průběhu nakládání a 
přepravy k úniku  stavebního odpadu, je přepravce povinen neprodleně  znečištění 
odstranit. 

12.6. Je zakázáno odkládat stavební odpad do sběrných nádob na  směsný a zbytkový 
komunální odpad či do nádob na využitelné  složky komunálního odpadu. 

 
 

Článek XIII. 
Úhrada ceny za služby spojené s nakládáním s komunálním odpadem. 

 
13.1. Cenu služeb spojených s nakládáním s komunálním odpadem na  území Města platí 

fyzické osoby Městu samy nebo  prostřednictvím vlastníků či správců nemovitostí ve 
kterých  mají trvalé či přechodné bydliště v souladu se smlouvou  o sběru, odvozu a 
zneškodnění či využití komunálního odpadu  uzavřenou s Městem zastoupeným 
společností Severočeské  komunální služby, spol. s r.o. 

13.2. Podnikatelské subjekty které jsou původci odpadu zařazeného  v Katalogu odpadů - 
vyhl. MŽP č. 337/1997 Sb. jako odpad  komunální a přihlásí se písemně k systému 
nakládání  s komunálním odpadem na území Města platí cenu za služby  spojené 
s nakládáním s komunálním odpadem Městu v souladu  se smlouvou . 

13.3. Cenu služeb spojených s nakládáním s komunálním odpadem na  území Města 
stanovuje Město usnesením Městské rady  a vyhlašuje ji CENOVÝM VÝMĚREM 
v době ne kratší než 30  kalendářních dnů před jeho účinností. 

13.4. Cenový výměr dle čl. 13.3 této smlouvy se zveřejňuje ve  vývěsce Městského úřadu 
před sídlem MěÚ v Jablonci nad  Nisou, v periodiku vydávaném MěÚ Jablonec nad 
Nisou  - Jablonecký měsíčník. 

13.5. Výběr finančních prostředků zajišťuje pověřená osoba - Severočeské komunální 
služby, spol. s r.o. na základě  mandátní smlouvy a smlouvy o odvozu a zneškodnění  
komunálního odpadu uzavřené jednotlivými subjekty s Městem zastoupeným 
Severočeskými komunálními službami, spol.  s r.o. 

13.6. Cenu za odvoz a zneškodnění směsného komunálního odpadu v pytlích (pytlový svoz) 
hradí fyzické osoby  i podnikatelské subjekty v místě prodeje pytlů. Cena  zahrnuje 
výrobní cenu pytle, odvoz a zneškodnění odpadu  v odpovídajícím zařízení. 

 
 

Článek XIV. 
Pokuty a sankce. 

 
14.1. Porušení této vyhlášky se postihuje podle zvláštních  předpisů. 
14.2. Město uloží dle § 39 odst.1) zákona č. 125/1997 Sb. pokutu  ve výši do 

300 000,- Kč právnické osobě nebo fyzické osobě  oprávněné k podnikání, která (a - 
m zákona č. 125/1997  Sb.): 
a) při nakládání s nebezpečnými odpady porušila povinnosti  vyplývající z právních 

předpisů upravujících nakládání  s výrobky a látkami se stejnými nebezpečnými 
vlastnostmi  (§ 3 odst. 2 zákona) 

b) nemá zajištěno využití nebo zneškodnění odpadů nebo se  zbavila odpadu 
způsobem, který je v rozporu s tímto  zákonem nebo jinými právními předpisy 
(§ 3 odst. 5  zákona) 

c) nevede ve stanoveném rozsahu evidenci odpadů a neplní  ohlašovací povinnosti (§ 
5 odst. 1 písm. g), § 6 odst.  1 písm. g), § 7 odst. 4 písm. d), § 8 odst. 2, § 20 a 
§ 21) 

d) neumožní kontrolním orgánům výkon kontrolní činnosti  (§ 28) 
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e) nezveřejňuje druhy sbíraných nebo vykupovaných odpadů  a podmínky jejich 
sběru a výkupu nebo neodebírá,  případně nevykupuje zveřejněné druhy 
sbíraných nebo  vykupovaných odpadů za stanovených podmínek (§ 6 odst.  1 
písm. b) a c)) 

f) nezabezpečuje odpady před nežádoucím znehodnocením,  odcizením nebo 
únikem ohrožujícím životní prostředí  (§ 5 odst. 1 písm, f), § 6 odst. 1 písm. e), § 
7 odst. 4 písm. b)) 

g) nerespektuje zákonem stanovené požedavky na kvalitativní  vlastnosti 
používaných výrobků nebo obalů a úroveň  nakládání s nimi (§ 18 odst. 2) 

h) neoznačí obaly stanoveným způsobem (§ 19 odst. 2) 
i) podniká s komunálním odpadem bez souhlasu příslušné obce  (§ 9 odst. 3) 
j) nesplní povinnost nabídnou odpad k využití (§ 5 odst.1  písm. b)) 
k) nekontroluje, zda odpad nemá nebezpečné vlastnosti (§ 4  odst. 3) 
l) uvede na trh výrobky, jejichž nespotřebované části nebo  odpady z nich nelze dále 

využít neb zneškodnit způsobem  v tomto zákoně uvedeným (§ 18 odst. 1) 
m) nezajistí jako výrobce nebo dovozce obalu (obalového  materiálu) jeho využití a 

recyklaci v rozsahu stanoveném  vyhláškou ministerstva (§ 19 odst. 1) 
14.3. Město uloží dle § 39 odst. 5 písm.a) zákona č. 125/1997  Sb.pokutu do výše 

200 000,- Kč právnické osobě nebo fyzické  osobě oprávněné k podnikání, pokud na 
základě dohody podle § 9 odst. 5 neplní povinnosti stanovené obecně závaznou  
vyhláškou upravující systém sběru, třídění, využívání  a zneškodňování komunálních 
odpadů. 

14.4. Město uloží dle § 39 odst. 5 písm. b) zákona č. 125/1997  Sb. pokutu do výše 
10 000,- Kč fyzické osobě za nesplnění  povinností z obecně závazné vyhlášky obce, 
přitom postupuje  podle zvláštního zákona: (zákon ČNR č. 200/1990 Sb.,  o 
přestupcích, ve znění pozdějších předpisů) 

14.5. Městská rada může dle § 48 zákona č. 367/ 1990 Sb. o obcích  uložit pokutu : 
a) do 50 000,- Kč právnické osobě a podnikateli, kteří  neudržují čistotu a pořádek 

na jimi užívaném pozemku  nebo jiné nemovitosti, či jinak naruší vzhled nebo  
životní prostředí obce 

b) do 100 000,- Kč právnické osobě nebo podnikateli, kteří  znečistí veřejné 
prostranství, naruší životní prostředí  obce nebo odloží věci mimo vyhrazená 
místa 

14.6. Městský úřad může v souladu s § 47 a § 48 zákona č. 200/1990  Sb., o přestupcích, 
uložit pokutu : 
a) do 50 000,- Kč fyzické osobě, která neoprávněně založí  skládku nebo odkládá 

odpadky či odpady mimo vyhrazená  místa nebo do jiných než vyhrazených 
sběrných nádob 

b) do 10 000,- Kč fyzické osobě za nesplnění povinností  z obecně závazné 
vyhlášky, zejména do sběrných nádob  ukládá jiné odpady, než pro které jsou 
určeny, poškodí  nebo neoprávněně zabere sběrnou nádobu nebo jiné veřejně  
prospěšné zařízení pro nakládání s odpady, při nakládání  s odpady znečistí 
veřejné prostranství 

14.7. Město současně může stanovit podmínky a lhůtu pro sjednání  nápravy. Při 
opětovném zjištění nedostatečného počtu  sběrných nádob, dochází-li tím 
k hygienickým a estetickým  závadám, může město (obec) nařídit vlastníkovi zajistit  
větší počet nádob. 

14.8. Pokuty lze uložit do dvou let ode dne, kdy orgán oprávněný  ke kontrole dodržování 
této vyhlášky zjistil porušení  některého ustanovení této vyhlášky. 

14.9. Uložením pokuty nejsou dotčeny obecně platné právní  předpisy o náhradě 
způsobené škody. (§ 40 odst. 2 zák.  125/1997 Sb.). 

 
Článek XV. 

Závěrečná ustanovení. 
 
15.1. Kontrolu dodržování této vyhlášky jsou oprávněni provádět: 

1. zaměstnanci MěÚ Jablonec nad Nisou - oddělení životního  prostředí 
2. Městská policie v Jablonci nad Nisou 
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15.2. Tato vyhláška nabývá účinnosti dne 1. ledna 1999 po  předchozím zveřejnění na 
úřední desce Městského úřadu  Jablonec nad Nisou po dobu 15-ti dnů. 

15.3. Dnem účinnosti této vyhlášky se v plném rozsahu ruší OZV č.  34 " O nakládání 
s tuhým komunálním odpadem" která nabyla  účinnosti 1. června 1995. 

 
 …………………………………. 
 RNDr. Jiří Čeřovský 
 starosta města 
 
 
 
 
 
 
 
 …………………………………. 
 Ing. Radovan Louda  
 místostarosta města 
 
 
 
 
 
 
OZV byla schválena na 34. MZ dne 5. 11. 1998 
             a nabývá účinnosti 1. 1. 1999 
(vyvěšeno na úřední desce 4. 12. 1998 - 30. 12. 1998) 
 
OZV č. 38 byla schválena na 17. MZ dne 31. 8. 2000 
             a nabývá účinnosti 23. 9. 2000 
(vyvěšeno na úřední desce 8. 9. 2000 - 23. 9. 2000) 
 
OZV č. 1 byla schválena na 24. MZ dne 24. 5. 2001 
             a nabývá účinnosti 14. 6. 2001 
(vyvěšeno na úřední desce 29. 5. 2001 – 13. 6. 2001) 
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7/2001 
Obecně závazná vyhláška 
Města Jablonce nad Nisou 

 

O SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU, 
PŘEPRAVY, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A 

ODSTRAŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ 
 

A SYSTÉMU NAKLÁDÁNÍ SE STAVEBNÍM 
ODPADEM NA ÚZEMÍ MĚSTA JABLONCE NAD 

NISOU 
 

(vyhláška o nakládání s odpady) 
 

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou se na svém jednání dne 13.12.2001 
usneslo na základě ustanovení § 84, odst. 2, písm. i) dále dle ustanovení § 10 zákona č. 
128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), a § 17 odst. 2 zákona č. 185/2001 Sb., zákona o 
odpadech, vydat tuto obecně závaznou vyhlášku. 
 

Článek I. 
Předmět vyhlášky 

 
1.1. Tato vyhláška stanoví systém sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování 

komunálního odpadu a odpadu stavebního, vznikajícího na území města Jablonce 
nad Nisou (dále jen Města). 

Týká se odpadu, zařazených podle Katalogu odpadů do skupiny 20 00 00 -
odpady komunální a odpadu stavebního, vznikajícího na výše  uvedeném území při 
činnosti fyzických osob. 

Týká se i nebezpečných,velkoobjemových, využitelných složek  komunálního 
odpadu a autovraků. 

 
Článek II. 

Rozsah působnosti vyhlášky 
 
2.1. Tato vyhláška je závazná pro všechny fyzické osoby, které mají v obci trvalý pobyt na 

území Města a pro další fyzické osoby, které se na území Města zdržují. 
2.2. Ve smyslu § 17, odst. 5, zákona č. 185/2001 Sb. "O odpadech"  se vyhláška vztahuje 

na ty podnikatelské subjekty, které  jsou na území Města původci odpadu, 
zařazeného podle Katalogu odpadů do skupiny 20 00 00 - odpady komunální a 
uzavřely s Městem písemnou dohodu o zneškodňování odpadu podobného 
komunálnímu (dále jen  původce odpadu). 

2.3. Vyhláška se vztahuje i na vlastníky a správce nemovitostí  určených k bydlení na 
území Města, ve kterých vzniká  komunální odpad. 

 
Článek III. 

Základní pojmy 
 

3.1. Základní pojmy jsou definovány v § 4, zákona číslo 185/2001 Sb. "O odpadech". 
3.2. Pro potřeby této vyhlášky se charakterizují některé pojmy následovně: 
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3.2.1. Odpad je každá movitá věc, které se osoba zbavuje nebo má úmysl nebo 
povinnost se jí zbavit, a přísluší do některé ze skupin odpadů uvedených v 
příloze č. 1 k zákonu o odpadech. 

3.2.2. Za komunální odpad (dále jen KO) se ve smyslu zákona č. 185/2001  Sb. 
§ 4 b)  považuje veškerý odpad vznikající na  území Města při činnosti 
fyzických osob, s výjimkou odpadů  vznikajících u právnických osob nebo 
fyzických osob  oprávněných k podnikání.  

3.2.3. Směsný komunální odpad (dále jen SKO) je specifikován jako: 
• směs odpadů z běžného provozu a úklidu domácnosti který běžně 

obsahuje papírové, plastové, skleněné a kovové  obaly, znehodnocené, 
použité nebo nepotřebné předměty  denní spotřeby nebo jejich 
součásti, zlomky dřeva  a keramiky, buničiny a textilie, zbytky potravin  
a pochutin a vychladlý popel z uhlí, dřeva nebo koksu. 

• směs odpadů v odpadkových koších související  s krátkodobým 
pobytem fyzických osob na veřejných  prostranstvích Města 

3.2.4. Zbytkový komunální odpad je složka směsného komunálního  odpadu, 
která zůstává po vytřídění využitelných  a nebezpečných složek 
komunálního odpadu. 

3.2.5. Autovrak je silniční vozidlo, které je trvale technicky nezpůsobilé 
k provozu, nebo není opatřeno státní poznávací značkou, nebo které je 
zjevně trvale technicky nezpůsobilé k provozu (viz. „vrak“ dle § 19, odst. 2, 
písm. g) zákona č. 13/1997 Sb.) 

3.2.6. Odpadovým hospodářstvím je činnost zaměřená na předcházení vzniku 
odpadů, na nakládání s odpady a na následnou péči o místo, kde jsou 
odpady trvale uloženy, a kontrola těchto činností. 

3.2.7. Nakládání s odpady je jejich shromažďování, soustřeďování, sběr, výkup,  
třídění, přeprava a doprava, skladování, úprava, využívání  a odstraňování. 

3.2.8. Sběrné nádoby jsou typizované nádoby (popelnice,  kontejnery, odpadkové 
koše), velkoobjemové kontejnery nebo  pytle splňující technické parametry 
podle zvláštních  předpisů odsouhlasené pověřenou osobou určené ke  
shromažďování směsného nebo zbytkového komunálního odpadu,  
využitelných složek komunálního odpadu či velkoobjemového  odpadu do 
doby jeho odvozu pověřenou osobou. 

3.2.9. Dostatečný objem sběrné nádoby na směsný či zbytkový  komunální 
odpad z domácností je takový vnitřní objem  sběrné nádoby, který při dané 
četnosti odvozu odpadu  umožňuje uložit veškerý odpad vznikající při 
provozu  domácnosti.  

3.2.10. Stanoviště sběrných nádob je místo, kde jsou sběrné nádoby  trvale nebo 
přechodně umístěny za účelem shromažďování  komunálního odpadu. 
Stanoviště sběrných  nádob se určuje dohodou MěÚ – oddělení životního 
prostředí, dopravního a silničního úřadu, oprávněné osoby, provádějící 
svoz a vlastníka nebo správce domu, pro jehož potřebu má stanovišť 
sloužit. Za technický stav stanovišť kontejnerů na sídlištích odpovídá 
Město Jablonec n.N., resp. Městský úřad, oddělení životního prostředí. Za 
čistotu a pořádek na stanovišti zodpovídá jeho uživatel, pokud neprokáže, 
že znečištění nevzniklo jeho zaviněním. 

3.2.11. Vyhrazené místo jsou sběrné nádoby, označené pro sběr  komunálního 
odpadu a jeho jednotlivých složek. 

3.2.12. Shromažďování odpadů je krátkodobé soustřeďování odpadů do 
shromažďovacích prostředků v místě jejich vzniku před dalším nakládáním 
s odpady. 

3.2.13. Skladování odpadů je přechodné umístění odpadů, které byly soustředěny 
(shromážděny, sesbírány, vykoupeny) do zařízení k tomu určeného a jejich 
ponechání v něm. 

3.2.14. Sběr komunálního odpadu je soustřeďování odpadů právnickou osobou 
nebo fyzickou osobou oprávněnou k podnikání od jiných subjektů za 
účelem jejich předání k dalšímu využití nebo odstranění. 
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3.2.15. Výkupem odpadů je sběr odpadů v případě, kdy odpady jsou právnickou 
osobou nebo fyzickou osobou oprávněnou k podnikání kupovány za 
sjednanou cenu. 

3.2.16. Úpravou odpadů je každá činnost, která vede ke změně chemických, 
biologických nebo fyzikálních vlastností odpadů (včetně jejich třídění) za 
účelem umožnění nebo usnadnění jejich dopravy, využití, odstraňování 
nebo za účelem snížení jejich objemu, případně jejich nebezpečných 
vlastností . 

3.2.17. Materiálovým využitím odpadů je náhrada prvotních surovin látkami 
získanými z odpadů, které lze považovat za druhotné suroviny, nebo 
využití látkových vlastností odpadů k původnímu účelu nebo k jiným 
účelům, s výjimkou bezprostředního získání energie. 

3.2.18. Využívání odpadů jsou činnosti uvedené v příloze č.3 k zákonu                
o odpadech. 

3.2.19. Odstraňování odpadů jsou činnosti uvedené v příloze č.4 k zákonu o 
odpadech. 

3.2.20. Energetickým využitím odpadů  je použití odpadů hlavně způsobem 
obdobným jako paliva za účelem získání jejich energetického obsahu nebo 
jiným způsobem k výrobě energie. 

3.2.21. Sběrný dvůr je místo určené Městem, kam mohou fyzické  osoby odkládat 
v provozní době vytříděné druhy odpadů  uvedené v provozním řádu tohoto 
zařízení a na informační  tabuli umístěné u vchodu do tohoto zařízení. 

3.2.22. Mobilní sběr nebezpečných složek komunálního odpadu je  takový 
způsob sběru nebezpečných složek komunálního  odpadu, kdy pověřená 
osoba za podmínek stanovených  smlouvou mezi ní a Městem odebírá 
tento druh odpadů od  fyzických osob-občanů na území Města na předem 
vyhlášených přechodných  stanovištích přímo do sběrových a svozových 
prostředků,  které odpovídají technicky všem platným legislativním  
požadavkům 

3.2.23. Oprávněná osoba je každá osoba, která je oprávněna k nakládání s 
odpady podle zákona č. 185/2001 Sb. nebo podle zvláštních právních 
předpisů. 

3.2.24. Separovaný sběr je samostatný sběr vybraných využitelných  složek 
komunálního odpadu do speciálních pro tento účel  rozmístěných nádob 
na území Města. 

3.2.25. Velkoobjemový odpad je pro účel této vyhlášky odpad  z domácností, 
který s ohledem na své rozměry či hmotnost  nelze odkládat do běžných 
nádob určených pro sběr a odvoz  směsného či zbytkového komunálního 
odpadu (popelnice,  kontejnery 1.100 l, pytle) 

3.2.26. Nebezpečné složky komunálního odpadu jsou všechny složky  
komunálního odpadu, které jsou současně označeny jako  nebezpečné 
odpady (viz 3.2.26 ), např. baterie, zbytky  barev a rozpouštědel, zářivky, 
zbytky spotřební chemie,  pesticidy, upotřebené motorové oleje, léky, 
obrazovky  televizorů, chladničky s obsahem freonů 

3.2.27. Nebezpečný odpad je odpad uvedený v Seznamu nebezpečných odpadů 
uvedeném v prováděcím právním předpise a jakýkoliv jiný odpad vykazující 
jednu nebo více nebezpečných vlastností uvedených v příloze č. 2 k zákonu 
č. 185/2001 Sb, 

3.2.28. Využitelné složky komunálního odpadu je to složka KO, kterou po jejím 
vytřídění je možno využít nebo materiálově využít. 

3.2.29. Bioodpad je pro účel této vyhlášky odpad biologického  původu zejména 
odpad ze zahrad  fyzických osob, ale i z provozu kuchyní a vánoční 
stromky. 

3.2.30. Stavební odpad je odpad vznikající při drobných opravách a údržbě bytů 
fyzických osob a výstavbě  a demolicích staveb a je takto označen 
v Katalogu odpadů . 

3.2.31. Nemovitost určená k bydlení je nemovitost, ve které je  minimálně jedna 
místnost určená k trvalému či přechodnému  bydlení nebo stavba určená 
nebo sloužící  pro individuální rekreaci. 
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3.2.32. Správce domu - pro potřeby této vyhlášky se správcem domu rozumí 
osoba (realitní kancelář, bytové družstvo atp.) s příslušným oprávněním - 
živnostenským listem, která je písemně pověřena vlastníkem domu 
k zajištění činností souvisejících se správou a údržbou domu.      

 
Článek IV. 

Obecné povinnosti 
 

4.1. Každý má při své činnosti nebo v rozsahu své působnosti povinnost předcházet 
vzniku odpadů, omezovat jejich množství a nebezpečné vlastnosti. 

4.2. Právnická osoba a fyzická osoba oprávněna k podnikání, která vyrábí, dováží nebo 
uvádí na trh výrobky, je povinna uvádět v průvodní dokumentaci výrobku, na obalu, 
v návodu na použití, nebo jinou vhodnou formou informace o způsobu využití nebo 
odstranění nespotřebovaných částí výrobků. 

4.3. Každý má při své činnosti nebo v rozsahu své působnosti povinnost v mezích daných 
tímto zákonem zajistit přednostně využití odpadů před jejich odstraněním. 
Materiálové využití odpadů má přednost před jiným využitím odpadů. 

4.4. Splnění povinnosti stanovené v odstavci 4.1. se nevyžaduje, jestliže v daném čase a 
místě neexistují technické nebo ekonomické předpoklady pro její splnění a 
postupuje-li se v souladu s plánem odpadového hospodářství. 

4.5. Při posuzování vhodnosti způsobů odstranění odpadů má vždy přednost způsob, 
který zajistí ochranu lidského zdraví a je šetrnější k životnímu prostředí. Uložením 
na skládku mohou být odstraňovány pouze ty odpady, u nichž jiný způsob 
odstranění není dostupný nebo by přinášel vyšší riziko pro životní prostředí nebo 
riziko pro lidské zdraví a pokud uložení odpadu neodporuje zákonu o odpadech nebo 
jeho prováděcím předpisům. 

4.6. K převzetí odpadu do svého vlastnictví je oprávněna pouze právnická osoba nebo 
fyzická osoba oprávněná k podnikání, která je provozovatelem zařízení podle § 14 
odst. 2 zákona o odpadech, nebo za podmínek stanovených v § 17 zákona o 
odpadech též Město Jablonec nad Nisou  

4.7. Každý je povinen zjistit, zda osoba, které předává odpady, je k jejich převzetí 
oprávněna. V případě, že se tato osoba oprávněním neprokáže, nesmí jí být odpad 
předán. 

4.8. Každý občan má povinnost odložit svůj odpad na místo určené oddělením životního 
prostředí Městského úřadu v Jablonci nad Nisou. 

4.9. MěÚ – oddělení životního prostředí zorganizuje min. dvakrát ročně veřejný sběr a 
svoz druhotných surovin (tzv. železné soboty a neděle)  

 
Článek V. 

Nakládání s komunálním odpadem. 
 
5.1. Pro účel této vyhlášky se komunální odpady vznikající na  území Města rozlišují 

následovně : 
a) Směsný a zbytkový komunální odpad 
b) Velkoobjemový odpad 
c) Nebezpečné složky komunálního odpadu 
d) Využitelné složky komunálního odpadu 
e) Bioodpad 
 Sběr a odvoz komunálního odpadu na území Města je zajištěn 
prostřednictvím oprávněné osoby pomocí sběrných nádob umístěných na stálých 
nebo přechodných stanovištích, speciální techniky a technických zařízení k tomuto 
účelu vybudovaných ( sběrné dvory, překladiště odpadů atd.). 

5.2. Občané a původci odpadů, na které se vztahuje tato vyhláška,  ukládají komunální 
odpad vzniklý jejich činností pouze do pro jejich potřebu určených a označených 
sběrných nádob. Jsou-li sběrné nádoby  určeny pouze pro určitý druh komunálního 
odpadu (separovaný  sběr, velkoobjemový odpad, odpad ze zeleně ), ukládají do  
těchto nádob pouze ty odpady, pro které jsou určeny a které  jsou případně na 
nádobách vyznačeny. 
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5.3. Komunální odpad je přípustné ukládat do sběrných nádob pouze  takovým 
způsobem, aby nedocházelo k obtěžování okolí hlukem,  zápachem z nedostatečně 
uzavřených nádob, prachem a kouřem  z hořícího komunálního odpadu apod. 

5.4. Fyzickým osobám a původcům odpadů se zakazuje: 
1. odkládat komunální odpad mimo sběrné nádoby 
2. využívat sběrné nádoby k jinému účelu než k ukládání  odpadu, pro který jsou 

určeny  
3. odkládat odpad zbytkový SKO jako druhotnou surovinu do  sběrných nádob na 

využitelný odpad 
4. odpad ve sběrných nádobách udupávat, zhutňovat nebo  zapalovat 
5. vybírat, rozhazovat nebo odnášet předměty odložené ve  sběrných nádobách 
6. spalovat odpad mimo zařízení k tomu účelu schválená 
7. do odpadkových košů na veřejných prostranstvích odkládat  komunální odpad 

vznikající v domácnostech nebo odpad  vznikající při podnikatelské činnosti 
5.5. Obsahuje-li sběrná nádoba tekutý odpad  nebo odpad s nebezpečnými  vlastnostmi, 

příp. horký popel, pověřená osoba provede její  vyprázdnění na náklady původce 
odpadů nad rámec běžných  nákladů. 

5.6. V okamžiku, kdy fyzická osoba odloží komunální odpad ve  vyhrazeném místě (viz čl. 
3.1.10. této vyhlášky ), stává se  původcem a vlastníkem odpadu Město. 

 
Článek VI. 

Směsný a zbytkový komunální odpad. 
 
6.1. Ve Městě je zajišťován sběr směsného a zbytkového  komunálního odpadu pomocí 

sběrných nádob umístěných na  stálých nebo přechodných stanovištích na území 
Města.  K odkládání KO lze používat následující typy  sběrových nádob : 
1. Popelnice kovové či plastové - objem 80 l, 110 l, 120 l,  240 l 
2. Kontejnery kovové či plastové - objem 1 100 l 
3. Plastové pytle označené logem SKS - objem 60 l, 110 l 
4. Velkoobjemové kontejnery - 5m³ a 7m³ ( pouze  v nepřístupných svozových 

oblastech ) 
5. Odpadkové koše 

6.2. Občané a původci odpadů, na které se vztahuje tato vyhláška,  ukládají směsný a 
zbytkový komunální odpad do sběrných nádob, které jsou určeny pro  jejich potřebu 
(viz. smlouva, uzavřená s Městem Jabloncem nad Nisou prostřednictvím SKS, s.r.o., 
v níž jsou specifikovány podmínky jako např. počet nádob či určení stanoviště 
nádob, které jsou pro potřebu jednotlivých domů a domácností)  tak, aby 
nedocházelo ke znečištění stanovišť sběrných nádob,  přístupových cest k nim a 
okolí. Odkládání odpadu mimo nádoby, na tento odpad určené, je přísně zakázáno. 
Využívání jinými osobami, než pro které je stanoviště a nádoby určeno je rovněž 
zakázáno. Dojde-li ke znečištění  těchto prostor, zajistí jejich úklid vlastníci (správci)  
nemovitostí, pro které je stanoviště sběrných nádob zřízeno.  Nerozlišuje se přitom, 
zda jde o stanoviště individuální  nebo společná. 

6.3. Na území obce je realizován rovněž pytlový svoz směsného  a zbytkového 
komunálního odpadu. 

6.4. Pytlový svoz odpadu je realizován pouze prostřednictvím pytlů označených logem 
pověřené osoby. Tato služba je určena fyzickým osobám bydlícím v lokalitách 
nepřístupných svozové  technice dodavatele a fyzickým osobám, které tento systém 
využijí jako doplňkovou službu.  
Pytle jsou občany (osobami) v den svozu po naplnění a zavázání umísťovány na  
svozovou trasu k místu bydliště. Odložené pytle s odpadem odebírá pověřená osoba 
v den, kdy zajišťuje svoz směsného a zbytkového komunálního odpadu z klasických 
sběrných nádob. 

6.5. Distribuci pytlů zajišťuje Městský úřad Jablonec nad Nisou a Severočeské 
komunální služby, spol. s r.o. za úplatu  v okamžiku jejich převzetí. Cena pytle 
zahrnuje jeho výrobní  cenu, cenu odvozu a zneškodnění odpadu na skládce. 

6.6. Informaci o distribučních místech pytlů na SKO lze získat  v informačním středisku 
městského úřadu. 
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6.7. Stanoviště sběrných nádob ( viz čl. 3.2.9 této vyhlášky ) jsou  individuální nebo 
společná pro více uživatelů. Jejich  umístění je voleno s přihlédnutím k donosovým 
vzdálenostem,  hygienickým podmínkám, dopravní přístupnosti a svozové  technice 
pověřené osoby a v zájmu dodržení ustanovení  "Zákona o pozemních komunikacích" 
v platném znění. 

6.8. Stanoviště sběrných nádob udržují vlastníci (správci)  nemovitostí průběžně ve stavu 
způsobilém pro manipulaci  s nádobami za účelem vysypání odpadu do sběrového 
vozu či  naložení nádob za účelem jejich odvozu. V zimním období to  znamená 
očistit nádoby a stanoviště od sněhu a ledu včetně  přístupové cesty k místu 
nakládky, vyhovující pro svozový  vůz. Nejsou-li tyto podmínky splněny, pověřená 
osoba nemusí  odvoz komunálního odpadu provést. Náhradní svoz se provede  dle 
možnosti pověřené osoby až po odstranění závad. 

6.9. Pravidelný a včasný odvoz směsného a zbytkového komunálního  odpadu provádí 
pověřená osoba na základě smlouvy uzavřené  s Městem ve lhůtách dohodnutých 
v dílčí  smlouvě. 

6.10. Základní intervaly odvozu směsného a zbytkového komunálního  odpadu : 
1x týdně 
1 x za 14 dnů 
kombinovaný svoz (zima 1 x týdně, léto 1 x za 14 dnů),  přičemž za zimní období se 

pro účel této  vyhlášky počítá období od 1.11. do 30.4.  a letní 
období od 1.5 do 31.10. 

Interval svozu delší než 1 x za 14 dnů nebude realizován  z hygienických 
důvodů. 

Četnost odvozu směsného a zbytkového komunálního odpadu je  možné 
v průběhu kalendářního roku měnit na základě písemné  žádosti adresované 
pověřené osobě - Severočeským komunálním  službám, spol. s r.o. 

6.11. Odvoz odpadu je uskutečňován od pondělí do pátku (ve  výjimečných případech 
v sobotu či v neděli - kalamitní  situace, státní svátky apod.) ve dvousměnném 
provozu  s ohledem na bezpečnost provozu a zatížení komunikací  dopravními 
prostředky a občany. 

6.12. Termín odvozu ( týdenní harmonogram ) směsných a zbytkových  komunálních 
odpadů je k dispozici na Městském úřadu  v Jablonci nad Nisou - oddělení životního 
prostředí. 

6.13. Podnikatelské subjekty, které neuzavřely s Městem písemnou  dohodu o 
zneškodňování odpadu zařazeného dle Katalogu  odpadu jako komunální (viz odst. 
2.2) mají přísně zakázáno využívat tento systém nakládání s komunálním odpadem, 
jsou povinni dle zákona o odpadech sami zajistit nakládání s odpadem, který vzniká 
při jejich činnosti. 

6.14. Odvoz komunálního odpadu nesmí ohrožovat bezpečnost  silničního provozu, ani 
bezpečnost v místech ležících mimo  silniční provoz, a musí být prováděn takovým 
způsobem, aby  se maximálně omezily možné negativní vlivy na životní  prostředí ve 
výše uvedené oblasti 

6.15. Firma zajišťující odvoz komunálního odpadu je povinna počínat si při jeho odvozu  
tak, aby nedocházelo k hygienickým závadám, ke  škodám na majetku a k úrazům. 
Dále je povinna zajistit při  odvozu komunálního odpadu přemístění  sběrných nádob 
ze stálého stanoviště a jejich návrat.  Dojde-li přitom ke znečištění okolí, je povinna 
zajistit  jeho úklid. 

 
Článek VII. 

Využitelné složky komunálního odpadu. 
 
7.1. Ve Městě je zaveden tříděný sběr využitelných složek komunálního odpadu 
7.2. V rámci této služby jsou sbírány následující komodity : 

1. Noviny, časopisy, karton 
2. Plastové lahve od nápojů (PET) 
3. Plastový obal igelit 
4. Sklo barevné i bílé 
5. Železo 
6. Barevné kovy 
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7. Autobaterie 
7.3. Fyzické osoby jsou povinny od data zajišťování této služby dle této vyhlášky odděleně 

třídit odpady dle jednotlivých komodit uvedených v čl. 7.2. této vyhlášky.  
Pro odkládání vytříděných komodit odpadů jsou občanům k dispozici následující 
služby: 
- speciální kontejnery na noviny, časopisy a kartón, dále na PET lahve a dále na 

sklo bílé i barevné, které jsou barevně odlišeny a opatřeny samolepkami 
s označením pro který druh tříděných odpadů jsou určeny  

- výkupny sběrných surovin a to: 
a) Severočeské sběrné suroviny a.s. provozovna Jablonec n.N.  

- výkupny: Lesní 8, Nákladní 24, Svatopluka Čecha 11, Pražského 
Povstání 306 - přijímají od fyzických osob: noviny, časopisy, karton, sklo 
barevné i bílé, plastový obal - igelit, železo, barevné kovy, autobaterie. " 

b) Suroviny CZ, a.s. 
- výkupny: 5. května 19a, ul. Jarní - přijímají od fyzických osob:noviny, 

časopisy, karton, železo, barevné kovy, autobaterie. " 
7.4. Do speciálních kontejnerů - zvonů je zakázáno umisťovat jiné odpady, než pro které 

jsou předmětné nádoby určeny. 
7.5. Počet, četnost odvozu a umístění speciálních kontejnerů - zvonů určuje Město po 

dohodě se Severočeskými komunálními službami, spol. s r.o. 
 

Článek VIII. 
Nebezpečné složky komunálního odpadu. 

 
8.1.  V souladu s § 17 odst. 3 zákona č. 185/2001 Sb. v platném  znění zajišťuje 

Město sběr, sběr a odvoz nebezpečných složek  komunálního odpadu ( viz čl. 3.2.25 ) 
na svém území formou  mobilního sběru a odložení ve sběrných dvorech. 

8.2. Ambulantní sběr je zajišťován Městem prostřednictvím  Severočeských komunálních 
služeb, spol. s r.o. v předem  ohlášených dohodnutých termínech a čase na 
označených  přechodných stanovištích na území Města. 

8.3. Nebezpečné složky komunálního odpadu smí odevzdávat na  určených stanovištích 
pouze fyzické osoby starší 15-ti let,  které se prokáží dokladem totožnosti. 

8.4. Nebezpečné složky komunálního odpadu je zakázáno umisťovat  na přechodná 
stanoviště před příjezdem techniky pověřené  osoby. 

8.5. Fyzické  osoby, které mají trvalé bydliště na území Města mohou odkládat 
nebezpečné složky komunálního odpadu za  podmínek řešených provozním řádem 
tohoto zařízení ve  sběrných dvorech (i zprostředkovaně): 
a) SEVEROČESKÉ KOMUNÁLNÍ SLUŽBY SPOL. S R.O. Smetanova 91, Jablonec nad     
Nisou  
b)Severočeské sběrné suroviny a.s. ul. Svatopluka Čecha 11, Jablonec nad Nisou  

 
Článek IX. 

Velkoobjemové odpady. 
 

9.1. Služba je zajišťována pomocí velkoobjemových kontejnerů  o objemu 5m³ a 7m³ 
umístěných : 

a) v areálu výkupen Severočeských sběrných surovin a.s. (Lesní 8, Nákladní 24, 
Svatopluka Čecha 11, Pražského Povstání 306). Tuto službu mohou občané 
města Jablonec nad Nisou využívat v provozní době výkupen. 
c) v areálu sběrného dvoru ve Smetanově 91, firmy SEVEROČESKÉ 
KOMUNÁLNÍ SLUŽBY SPOL. S R.O.   

9.2. V sobotu v době od 9-13 mohou občané města Jablonce nad Nisou velkoobjemový 
odpad z domácností vozit též na překladiště Proseč . 
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Článek X. 
Bioodpady. 

 
10.1. Fyzické osoby mohou kompostovatelný bioodpad využít samy. Na území  města bude  

pro zneškodnění bioodpadu zřízen Recyklační dvůr, který  budou provozovat 
Technické služby města Jablonce n.N.  v Rýnovicích. 

10.2. Bioodpad je zakázáno odkládat do nádob na směsný a zbytkový  komunální odpad 
(pytle, popelnice, kontejnery ), do nádob na  využitelné složky komunálního odpadu a 
do velkoobjemových  kontejnerů na velkoobjemový odpad. 

10.3. Pro odvoz a zneškodnění vánočních stromků bude MěÚ  v Jablonci nad Nisou 
organizován individuální sběr  prostřednictvím Technických služeb města Jablonce 
nad Nisou,  jehož způsob (termíny, sběrová místa) bude včas oznámen  běžnými 
způsoby (tisk atp.). 

 
Článek XI. 

Nakládání se stavebním odpadem. 
 
11.1. Fyzické osoby a podnikatelské subjekty, při jejichž činnosti vzniká odpad zařazený 

dle Katalogu odpadů jako stavební odpad jsou povinny tento odpad třídit a 
nabídnout využitelné složky vytříděného stavebního odpadu k dalšímu využití 
provozovateli zařízení na úpravu stavebního odpadu – např. Severočeské komunální 
služby, s.r.o. Vytříděný stavební odpad  je možno po dohodě s Technickými službami 
města Jablonce n.N. uložit v rámci rekultivace čela skládky v Lukášově. 

11.2. Městský úřad - oddělení životního prostředí poskytuje na  požádání informace o 
provozovatelích zařízení na úpravu  stavebního odpadu. 

11.3. Stavební odpad, který není možné předat k dalšímu využití  je nutno předat za 
účelem zneškodnění do zařízení k tomuto účelu určenému a schválenému – např. na 
překladiště odpadů  v Proseči nad Nisou - provozovatel Severočeské komunální  
služby, spol. s r.o. 

11.4. Fyzické osoby i podnikatelské subjekty při jejichž činnosti  vzniká stavební odpad 
zajišťují jeho odvoz za účelem  předání k dalšímu využití či odstranění 
prostřednictvím  oprávněných osob na vlastní náklady výhradně do zařízení  k tomu 
určených. 

11.5. Vozidla převážející stavební odpad musí být zcela uzavřena  či musí mít ložnou 
plochu zakrytou plachtou, bránící jeho  úniku. Pokud dojde v průběhu nakládání a 
přepravy k úniku  stavebního odpadu, je přepravce povinen neprodleně  znečištění 
odstranit. 

11.6. Je zakázáno odkládat stavební odpad do sběrných nádob na  směsný a zbytkový 
komunální odpad či do nádob na využitelné  složky komunálního odpadu. 

 
Článek XII. 

Pokuty a sankce. 
 
12.1 Porušení této vyhlášky se postihuje podle zvláštních  předpisů. 
12.2. Městský úřad – oddělení životního prostředí uloží za správní delikt  dle § 66 

odst.1) zákona č. 185/2001 Sb. pokutu  ve výši do 300 000,- Kč právnické osobě 
nebo fyzické osobě  oprávněné k podnikání, která : 
využívá systému zavedeného obcí pro nakládání s komunálním odpadem bez 
písemné smlouvy s touto obcí nebo která nemá zajištěno využití nebo odstraňování 
odpadů v souladu se zákonem č. 185/2001. 

12.3. Přestupková komise města v přenesené působnosti uloží pokutu až do výše 20 000 
Kč fyzické osobě, která není podnikatelem a dopustí se přestupku tím, že se zbaví 
autovraku v rozporu se zákonem č. 185/2001Sb. 

12.4. Městský úřad – oddělení životního prostředí může dle § 57 zákona č. 128/ 2000 
Sb. o obcích  uložit za správní delikt pokutu : 
a) do 50 000,- Kč právnické osobě a podnikateli, kteří  neudržují čistotu a pořádek 

na jimi užívaném pozemku  nebo jiné nemovitosti, či jinak naruší vzhled  obce 
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b) do 200 000,- Kč právnické osobě nebo podnikateli, kteří  znečistí veřejné 
prostranství, nebo odloží věci mimo vyhrazená místa 

12.5. Přestupková komise města  může v souladu s §§ 46 odst. 2 a 47 zákona č. 
200/1990  Sb., o přestupcích, uložit pokutu : 
a) do 50 000,- Kč fyzické osobě, která neoprávněně založí  skládku nebo odkládá 

odpadky či odpady mimo vyhrazená  místa nebo do jiných než vyhrazených 
sběrných nádob 

b) do 30 000,- Kč fyzické osobě za nesplnění povinností  z obecně závazné 
vyhlášky, zejména do sběrných nádob  ukládá jiné odpady, než pro které jsou 
určeny, poškodí  nebo neoprávněně zabere sběrnou nádobu nebo jiné veřejně  
prospěšné zařízení pro nakládání s odpady, při nakládání  s odpady znečistí 
veřejné prostranství 

12.6. Městský úřad – oddělení životního prostředí  současně může stanovit podmínky a 
lhůtu pro sjednání  nápravy. Při opětovném zjištění nedostatečného počtu  sběrných 
nádob, dochází-li tím k hygienickým a estetickým  závadám, Městský úřad – 
oddělení životního prostředí  nařídí vlastníkovi zajistit  větší počet nádob. 

12.7. Pokuty lze uložit do dvou let ode dne, kdy orgán oprávněný  ke kontrole dodržování 
této vyhlášky zjistil porušení  některého ustanovení této vyhlášky. 

 
 

Článek XIII. 
Závěrečná ustanovení. 

 
13.1. Kontrolu dodržování této vyhlášky jsou povinni provádět: 

1. zaměstnanci MěÚ Jablonec nad Nisou - oddělení životního  prostředí 
2. Městská policie v Jablonci nad Nisou 

13.2. Tato vyhláška nabývá účinnosti dne 1.1.2002. 
13.3. Dnem účinnosti této vyhlášky se v plném rozsahu ruší OZV č. 24 „o systému sběru, 

třídění, využívání a zneškodňování komunálního odpadu a jeho látkových složek; 
způsobu prokazování využívání nebo zneškodňování komunálního odpadu a systému 
nakládání se stavebním odpadem na území města Jablonce nad Nisou“ schválená 
Zastupitelstvem města dne 5.11.1998 a novely tj. OZV č. 38 schválená 
Zastupitelstvem města dne 31.8.2000 a OZV č. 1 schválená Zastupitelstvem města 
dne 24.5.2001. 

 
 
 
 
 
 
 
 …………………………………. 
 RNDr. Jiří Čeřovský 
 starosta města 
 
 
 
 
 
 
 …………………………………. 
 Ing. Radovan Louda 
 místostarosta města 
 
 
 
OZV byla vydána na  ZM dne 13. 12. 2001 
             a nabývá účinnosti 1. 1. 2002 
(vyvěšeno na úřední desce 14.12.2001 – 29.12.2001) 

 9



zrušena k 10.6.2005 OZV č. 5/2005 
5/2003 

Obecně závazná vyhláška 
Města Jablonce nad Nisou 

 

O SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU, 
PŘEPRAVY, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A 

ODSTRAŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ 
 

A SYSTÉMU NAKLÁDÁNÍ SE STAVEBNÍM 
ODPADEM NA ÚZEMÍ MĚSTA JABLONCE NAD 

NISOU 
(vyhláška o nakládání s odpady) 

 

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou se na svém jednání dne 19.6.2003 usneslo 
vydat na základě § 10 a § 84 odst. 2, písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších změn a doplňků a podle § 17 odst. 2 zákona č. 185/2001 Sb., 
zákona o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění zákonů č. 477/2001 Sb., 
76/2002 Sb., 275/2002 Sb., 320/2002 Sb. (dále jen Zákon o odpadech), tuto obecně 
závaznou vyhlášku (dále jen vyhláška). 
 
 

Článek I. 
Předmět vyhlášky 

 
1.1. Tato vyhláška stanoví systém sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování 

komunálního odpadu a odpadu stavebního, vznikajícího na území města Jablonce 
nad Nisou (dále jen Město). 

1.2. Týká se odpadu, zařazených podle Katalogu odpadů do skupiny 20 00 00 -odpady 
komunální a odpadu stavebního, vznikajícího na výše  uvedeném území při činnosti 
fyzických osob. 

1.3. Týká se i nebezpečných,velkoobjemových, využitelných složek  komunálního odpadu 
a autovraků. 

 
 

Článek II. 
Rozsah působnosti vyhlášky 

 
2.1. Tato vyhláška je závazná pro všechny fyzické osoby, které mají v obci trvalý pobyt na 

území Města a pro další fyzické osoby, které se na území Města zdržují. 
2.2. Ve smyslu § 17, odst. 5, Zákona o odpadech  se vyhláška vztahuje na ty 

podnikatelské subjekty, které  jsou na území Města původci odpadu, zařazeného 
podle Katalogu odpadů do skupiny 20 00 00 - odpady komunální a uzavřely 
s Městem písemnou dohodu o zneškodňování odpadu podobného komunálnímu 
(dále jen  původce odpadu). 

2.3. Vyhláška se vztahuje i na vlastníky a správce nemovitostí určených k bydlení na 
území Města, ve kterých vzniká  komunální odpad. 

 
 

Článek III. 
Základní pojmy 
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3.1. Základní pojmy jsou definovány v § 4 Zákona o odpadech. 
3.2. Pro potřeby této vyhlášky se charakterizují některé pojmy následovně: 

3.2.1. Odpad 
3.2.1.1. Odpad je každá movitá věc, které se osoba zbavuje nebo má 

úmysl nebo povinnost se jí zbavit a přísluší do některé ze 
skupin odpadů uvedených v příloze č. 1 k tomuto zákonu. 

3.2.1.2. Ke zbavování se odpadu dochází vždy, kdy osoba předá 
movitou věc, příslušející do některé ze skupin odpadů 
uvedených v příloze č. 1 k tomuto zákonu, k využití nebo k 
odstranění ve smyslu tohoto zákona nebo předá-li ji osobě 
oprávněné ke sběru nebo výkupu odpadů podle tohoto zákona 
bez ohledu na to, zda se jedná o bezúplatný nebo úplatný 
převod. Ke zbavování se odpadu dochází i tehdy, odstraní-li 
movitou věc příslušející do některé ze skupin odpadů 
uvedených v příloze č. 1 k tomuto zákonu osoba sama. 

3.2.1.3. Pokud vlastník v řízení o odstranění pochybností podle § 78 
odst. 2 písm. h) neprokáže opak, předpokládá se úmysl zbavit 
se movité věci příslušející do některé ze skupin odpadů 
uvedených v příloze č. 1 k tomuto zákonu, a) která vzniká u 
právnických osob nebo fyzických osob oprávněných k 
podnikání jako vedlejší produkt při výrobě nebo přeměně 
energie, při výrobě nebo nakládání s látkami nebo výrobky 
nebo  při jejich využívání nebo při poskytování služeb, nebo b) 
jejíž původní účelové určení odpadlo nebo zaniklo. 

3.2.1.4. Osoba má povinnost zbavit se movité věci, příslušející do 
některé ze skupin odpadů uvedených v příloze č. 1 k tomuto 
zákonu, jestliže ji nepoužívá k původnímu účelu a věc ohrožuje 
životní prostředí nebo byla vyřazena na základě zvláštního 
právního předpisu. 

3.2.2. Za komunální odpad (dále jen KO) se ve smyslu Zákona o odpadech v § 4 
b)  považuje veškerý odpad vznikající na  území Města při činnosti 
fyzických osob, s výjimkou odpadů  vznikajících u právnických osob nebo 
fyzických osob  oprávněných k podnikání.  

3.2.3. Směsný komunální odpad (dále jen SKO) je specifikován jako: 
3.2.3.1. směs odpadů z běžného provozu a úklidu domácnosti který 

běžně obsahuje papírové, plastové, skleněné a kovové  obaly, 
znehodnocené, použité nebo nepotřebné předměty  denní 
spotřeby nebo jejich součásti, zlomky dřeva  a keramiky, 
buničiny a textilie, zbytky potravin  a pochutin a vychladlý 
popel z uhlí, dřeva nebo koksu. 

3.2.3.2. směs odpadů v odpadkových koších související  s krátkodobým 
pobytem fyzických osob na veřejných  prostranstvích Města 

3.2.4. Zbytkový komunální odpad je složka směsného komunálního  odpadu, 
která zůstává po vytřídění využitelných  a nebezpečných složek 
komunálního odpadu. 

3.2.5. Autovrak je silniční vozidlo, které je trvale technicky nezpůsobilé 
k provozu, nebo není opatřeno státní poznávací značkou, nebo které je 
zjevně trvale technicky nezpůsobilé k provozu (viz. „vrak“ dle § 19, odst. 2, 
písm. g) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění 
pozdějších změn a doplňků) 

3.2.6. Odpadovým hospodářstvím je činnost zaměřená na předcházení vzniku 
odpadů, na nakládání s odpady a na následnou péči o místo, kde jsou 
odpady trvale uloženy, a kontrola těchto činností. 

3.2.7. Nakládání s odpady je jejich shromažďování, soustřeďování, sběr, výkup,  
třídění, přeprava a doprava, skladování, úprava, využívání  a odstraňování. 

3.2.8. Sběrné nádoby jsou typizované nádoby (popelnice,  kontejnery, odpadkové 
koše), velkoobjemové kontejnery nebo  pytle splňující technické parametry 
podle zvláštních  předpisů odsouhlasené pověřenou osobou určené ke  
shromažďování směsného nebo zbytkového komunálního odpadu,  
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využitelných složek komunálního odpadu či velkoobjemového  odpadu do 
doby jeho odvozu pověřenou osobou. 

3.2.9. Dostatečný objem sběrné nádoby na směsný či zbytkový  komunální 
odpad z domácností je takový vnitřní objem  sběrné nádoby, který při dané 
četnosti odvozu odpadu  umožňuje uložit veškerý odpad vznikající při 
provozu  domácnosti.  

3.2.10. Stanoviště sběrných nádob je místo, kde jsou sběrné nádoby  trvale nebo 
přechodně umístěny za účelem shromažďování  komunálního odpadu. 
Stanoviště sběrných  nádob se určuje dohodou Městského úřadu 
v Jablonci nad Nisou–oddělení životního prostředí, dopravního a silničního 
úřadu, oprávněné osoby, provádějící svoz a vlastníka nebo správce domu, 
pro jehož potřebu má stanovišť sloužit. Za technický stav stanovišť 
kontejnerů na sídlištích odpovídá Město, resp. Městský úřad v Jablonci 
nad Nisou-oddělení životního prostředí. Za čistotu a pořádek na stanovišti 
zodpovídá jeho uživatel. 

3.2.11. Vyhrazené místo jsou sběrné nádoby, označené pro sběr  komunálního 
odpadu a jeho jednotlivých složek. 

3.2.12. Shromažďování odpadů je krátkodobé soustřeďování odpadů do 
shromažďovacích prostředků v místě jejich vzniku před dalším nakládáním 
s odpady. 

3.2.13. Skladování odpadů je přechodné umístění odpadů, které byly soustředěny 
(shromážděny, sesbírány, vykoupeny) do zařízení k tomu určeného a jejich 
ponechání v něm. 

3.2.14. Sběr komunálního odpadu je soustřeďování odpadů právnickou osobou 
nebo fyzickou osobou oprávněnou k podnikání od jiných subjektů za 
účelem jejich předání k dalšímu využití nebo odstranění. 

3.2.15. Výkupem odpadů je sběr odpadů v případě, kdy odpady jsou právnickou 
osobou nebo fyzickou osobou oprávněnou k podnikání kupovány za 
sjednanou cenu. 

3.2.16. Úpravou odpadů je každá činnost, která vede ke změně chemických, 
biologických nebo fyzikálních vlastností odpadů (včetně jejich třídění) za 
účelem umožnění nebo usnadnění jejich dopravy, využití, odstraňování 
nebo za účelem snížení jejich objemu, případně jejich nebezpečných 
vlastností . 

3.2.17. Materiálovým využitím odpadů je náhrada prvotních surovin látkami 
získanými z odpadů, které lze považovat za druhotné suroviny, nebo 
využití látkových vlastností odpadů k původnímu účelu nebo k jiným 
účelům, s výjimkou bezprostředního získání energie. 

3.2.18. Využívání odpadů jsou činnosti uvedené v příloze č.3 k Zákonu o 
odpadech. 

3.2.19. Odstraňování odpadů jsou činnosti uvedené v příloze č.4 k Zákonu o 
odpadech. 

3.2.20. Energetickým využitím odpadů  je použití odpadů hlavně způsobem 
obdobným jako paliva za účelem získání jejich energetického obsahu nebo 
jiným způsobem k výrobě energie. 

3.2.21. Sběrný dvůr je místo určené Městem, kam mohou fyzické  osoby odkládat 
v provozní době vytříděné druhy odpadů  uvedené v provozním řádu tohoto 
zařízení a na informační  tabuli umístěné u vchodu do tohoto zařízení. 

3.2.22. Mobilní sběr nebezpečných složek komunálního odpadu je  takový 
způsob sběru nebezpečných složek komunálního  odpadu, kdy pověřená 
osoba za podmínek stanovených  smlouvou mezi ní a Městem odebírá 
tento druh odpadů od  fyzických osob-občanů na území Města na předem 
vyhlášených přechodných  stanovištích přímo do sběrových a svozových 
prostředků,  které odpovídají technicky všem platným legislativním  
požadavkům 

3.2.23. Oprávněná osoba je každá osoba, která je oprávněna k nakládání s 
odpady podle Zákona o odpadech nebo podle zvláštních právních předpisů. 
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3.2.24. Separovaný sběr je samostatný sběr vybraných využitelných  složek 
komunálního odpadu do speciálních pro tento účel  rozmístěných nádob 
na území Města. 

3.2.25. Velkoobjemový odpad je pro účel této vyhlášky odpad  z domácností, 
který s ohledem na své rozměry či hmotnost  nelze odkládat do běžných 
nádob určených pro sběr a odvoz  směsného či zbytkového komunálního 
odpadu (popelnice,  kontejnery 1.100 l, pytle) 

3.2.26. Nebezpečné složky komunálního odpadu jsou všechny složky  
komunálního odpadu, které jsou současně označeny jako  nebezpečné 
odpady (viz čl. 3.2.27 ), např. baterie, zbytky  barev a rozpouštědel, 
zářivky, zbytky spotřební chemie,  pesticidy, upotřebené motorové oleje, 
léky, obrazovky  televizorů, chladničky s obsahem freonů 

3.2.27. Nebezpečný odpad je odpad uvedený v Seznamu nebezpečných odpadů 
uvedeném v prováděcím právním předpise a jakýkoliv jiný odpad vykazující 
jednu nebo více nebezpečných vlastností uvedených v příloze č. 2 
k Zákonu o odpadech, 

3.2.28. Využitelné složky komunálního odpadu je to složka KO, kterou po jejím 
vytřídění je možno využít nebo materiálově využít. 

3.2.29. Bioodpad je pro účel této vyhlášky odpad biologického  původu zejména 
odpad ze zahrad  fyzických osob a vánoční stromky. 

3.2.30. Stavební odpad je odpad vznikající při drobných opravách a údržbě bytů 
fyzických osob a výstavbě  a demolicích staveb a je takto označen 
v Katalogu odpadů. 

3.2.31. Nemovitost určená k bydlení je nemovitost, ve které je  minimálně jedna 
místnost určená k trvalému či přechodnému  bydlení nebo stavba určená 
nebo sloužící  pro individuální rekreaci. 

3.2.32. Správce domu - pro potřeby této vyhlášky se správcem domu rozumí 
osoba (realitní kancelář, bytové družstvo atp.) s příslušným oprávněním - 
živnostenským listem, která je písemně pověřena vlastníkem domu 
k zajištění činností souvisejících se správou a údržbou domu.      

 
 

Článek IV. 
Obecné povinnosti 

 
4.1. Každý má při své činnosti nebo v rozsahu své působnosti povinnost předcházet 

vzniku odpadů, omezovat jejich množství a nebezpečné vlastnosti. 
4.2. Každý má při své činnosti nebo v rozsahu své působnosti povinnost v mezích daných 

Zákonem o odpadech zajistit přednostně využití odpadů před jejich odstraněním. 
Materiálové využití odpadů má přednost před jiným využitím odpadů. 

4.3. Splnění povinnosti stanovené v odstavci 4.1. vyhlášky se nevyžaduje, jestliže v 
daném čase a místě neexistují technické nebo ekonomické předpoklady pro její 
splnění a postupuje-li se v souladu s plánem odpadového hospodářství. 

4.4. Při posuzování vhodnosti způsobů odstranění odpadů má vždy přednost způsob, 
který zajistí ochranu lidského zdraví a je šetrnější k životnímu prostředí. Uložením 
na skládku mohou být odstraňovány pouze ty odpady, u nichž jiný způsob 
odstranění není dostupný nebo by přinášel vyšší riziko pro životní prostředí nebo 
riziko pro lidské zdraví a pokud uložení odpadu neodporuje zákonu o odpadech nebo 
jeho prováděcím předpisům. 

4.5. K převzetí odpadu do svého vlastnictví je oprávněna pouze právnická osoba nebo 
fyzická osoba oprávněná k podnikání, která je provozovatelem zařízení podle § 14 
odst. 2 Zákona o odpadech, nebo za podmínek stanovených v § 17 Zákona o 
odpadech též Město.  

4.6. Každý je povinen zjistit, zda osoba, které předává odpady, je k jejich převzetí 
oprávněna. V případě, že se tato osoba oprávněním neprokáže, nesmí jí být odpad 
předán. 

4.7. Každý občan má povinnost odložit svůj odpad na místo určené Městským úřadem 
v Jablonci nad Nisou, oddělením životního prostředí. 
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4.8. Městský úřad v Jablonci nad Nisou–oddělení životního prostředí zorganizuje min. 
dvakrát ročně veřejný sběr a svoz druhotných surovin (tzv. železné soboty a neděle)  

 
 
 

Článek V. 
Nakládání s komunálním odpadem. 

 
5.1. Pro účel této vyhlášky se komunální odpady vznikající na  území Města rozlišují 

následovně : 
a) Směsný a zbytkový komunální odpad 
b) Velkoobjemový odpad 
c) Nebezpečné složky komunálního odpadu 
d) Využitelné složky komunálního odpadu 
e) Bioodpad 
 Sběr a odvoz komunálního odpadu na území Města je zajištěn 
prostřednictvím oprávněné osoby pomocí sběrných nádob umístěných na stálých 
nebo přechodných stanovištích, speciální techniky a technických zařízení k tomuto 
účelu vybudovaných (sběrné dvory, překladiště odpadů atd.). 

5.2. Občané a původci odpadů, na které se vztahuje tato vyhláška,  ukládají komunální 
odpad vzniklý jejich činností pouze do pro jejich potřebu určených a označených 
sběrných nádob. Jsou-li sběrné nádoby  určeny pouze pro určitý druh komunálního 
odpadu (separovaný  sběr, velkoobjemový odpad, odpad ze zeleně), ukládají do  
těchto nádob pouze ty odpady, pro které jsou určeny a které  jsou případně na 
nádobách vyznačeny. 

5.3. Komunální odpad je přípustné ukládat do sběrných nádob pouze  takovým 
způsobem, aby nedocházelo k obtěžování okolí hlukem,  zápachem z nedostatečně 
uzavřených nádob, prachem a kouřem  z hořícího komunálního odpadu apod. 

5.4. Fyzickým osobám a původcům odpadů se zakazuje: 
1. odkládat komunální odpad mimo sběrné nádoby 
2. využívat sběrné nádoby k jinému účelu než k ukládání  odpadu, pro který jsou 

určeny  
3. odkládat odpad zbytkový SKO jako druhotnou surovinu do  sběrných nádob na 

využitelný odpad 
4. odpad ve sběrných nádobách udupávat, zhutňovat nebo  zapalovat 
5. vybírat, rozhazovat nebo odnášet předměty odložené ve  sběrných nádobách 
6. spalovat odpad  
7. do odpadkových košů na veřejných prostranstvích odkládat  komunální odpad 

vznikající v domácnostech nebo odpad  vznikající při podnikatelské činnosti 
5.5. Obsahuje-li sběrná nádoba tekutý odpad  nebo odpad s nebezpečnými  vlastnostmi, 

příp. horký popel, pověřená osoba provede její  vyprázdnění na náklady původce 
odpadů nad rámec běžných  nákladů. 

5.6. V okamžiku, kdy fyzická osoba odloží komunální odpad ve  vyhrazeném místě (viz čl. 
3.1.10. vyhlášky ), stává se  původcem a vlastníkem odpadu Město. 

 
 

Článek VI. 
Směsný a zbytkový komunální odpad. 

 
6.1. Ve Městě je zajišťován sběr směsného a zbytkového  komunálního odpadu pomocí 

sběrných nádob umístěných na  stálých nebo přechodných stanovištích na území 
Města.  K odkládání KO lze používat následující typy  sběrových nádob : 
1. Popelnice kovové či plastové - objem 60, 80 l, 110 l, 120 l,  240 l, 340 l 
2. Kontejnery kovové či plastové - objem 660 l, 770 l , 1 100 l 
3. Plastové pytle označené logem „SKS“ - objem 60 l, 110 l 
4. Velkoobjemové kontejnery - 5m³ a 7m³ (pouze  v nepřístupných svozových 

oblastech) 
5. Odpadkové koše 

6.2. Občané a původci odpadů, na které se vztahuje tato vyhláška,  ukládají směsný a 
zbytkový komunální odpad do sběrných nádob, které jsou určeny pro  jejich potřebu 

 5



(viz. smlouva, uzavřená s Městem prostřednictvím obchodní společnosti Severočeské 
komunální služby, s.r.o. (dále jen SKS), v níž jsou specifikovány podmínky jako např. 
počet nádob či určení stanoviště nádob, které jsou pro potřebu jednotlivých domů a 
domácností)  tak, aby nedocházelo ke znečištění stanovišť sběrných nádob,  
přístupových cest k nim a okolí. Odkládání odpadu mimo nádoby, na tento odpad 
určené, je přísně zakázáno. Využívání jinými osobami, než pro které je stanoviště a 
nádoby určeno je rovněž zakázáno. Dojde-li ke znečištění  těchto prostor, zajistí 
jejich úklid vlastníci (správci)  nemovitostí, pro které je stanoviště sběrných nádob 
zřízeno.  Nerozlišuje se přitom, zda jde o stanoviště individuální  nebo společná. 

6.3. Na území Města je realizován rovněž pytlový svoz směsného  a zbytkového 
komunálního odpadu. 

6.4. Pytlový svoz odpadu je realizován pouze prostřednictvím pytlů označených logem 
pověřené osoby. Tato služba je určena fyzickým osobám bydlícím v lokalitách 
nepřístupných svozové  technice dodavatele a fyzickým osobám, které tento systém 
využijí jako doplňkovou službu.  
Pytle jsou občany (osobami) v den svozu po naplnění a zavázání umísťovány na  
svozovou trasu k místu bydliště. Odložené pytle s odpadem odebírá pověřená osoba 
v den, kdy zajišťuje svoz směsného a zbytkového komunálního odpadu z klasických 
sběrných nádob. 

6.5. Distribuci pytlů zajišťuje Město, SKS a Severočeské sběrné suroviny a.s za úplatu  
v okamžiku jejich převzetí. Cena pytle zahrnuje jeho výrobní  cenu, cenu odvozu a 
zneškodnění odpadu na skládce. 

6.6. Informaci o distribučních místech pytlů na SKO lze získat  v informačním středisku 
Městského úřadu v Jablonci nad Nisou. 

6.7. Stanoviště sběrných nádob (viz čl. 3.2.9 vyhlášky) jsou  individuální nebo společná 
pro více uživatelů. Jejich  umístění je voleno s přihlédnutím k donosovým 
vzdálenostem,  hygienickým podmínkám, dopravní přístupnosti a svozové  technice 
pověřené osoby a v zájmu dodržení ustanovení  zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních 
komunikacích, ve znění pozdějších změn a doplňků. 

6.8. Stanoviště sběrných nádob udržují vlastníci (správci)  nemovitostí průběžně ve stavu 
způsobilém pro manipulaci  s nádobami za účelem vysypání odpadu do sběrového 
vozu či  naložení nádob za účelem jejich odvozu. V zimním období to  znamená očistit 
nádoby a stanoviště od sněhu a ledu včetně  přístupové cesty k místu nakládky, 
vyhovující pro svozový  vůz. Nejsou-li tyto podmínky splněny, pověřená osoba 
nemusí  odvoz komunálního odpadu provést. Náhradní svoz se provede  dle možnosti 
pověřené osoby až po odstranění závad. 

6.9. Pravidelný a včasný odvoz směsného a zbytkového komunálního  odpadu provádí 
pověřená osoba na základě smlouvy uzavřené  s Městem ve lhůtách dohodnutých 
v dílčí  smlouvě. 

6.10. Základní intervaly odvozu směsného a zbytkového komunálního  odpadu : 
1krát týdně 
1 krát za 14 dnů 
kombinovaný svoz (zima 1 krát týdně, léto 1 krát za 14 dnů),  přičemž za zimní 

období se pro účel této  vyhlášky počítá období od 1.11. do 30.4.  
a letní období od 1.5 do 31.10. 

Interval svozu delší než 1 krát za 14 dnů nebude realizován  z hygienických 
důvodů. 

Četnost odvozu směsného a zbytkového komunálního odpadu je  možné 
v průběhu kalendářního roku měnit na základě písemné  žádosti adresované 
pověřené osobě - SKS. 

6.11. Odvoz odpadu je uskutečňován od pondělí do pátku (ve  výjimečných případech 
v sobotu či v neděli - kalamitní  situace, státní svátky apod.) ve dvousměnném 
provozu  s ohledem na bezpečnost provozu a zatížení komunikací  dopravními 
prostředky a občany. 

6.12. Termín odvozu (týdenní harmonogram) směsných a zbytkových  komunálních 
odpadů je k dispozici na Městském úřadu  v Jablonci nad Nisou - oddělení životního 
prostředí. 

6.13. Podnikatelské subjekty, které neuzavřely s Městem písemnou  dohodu o 
zneškodňování odpadu zařazeného dle Katalogu  odpadu jako komunální (viz odst. 
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2.2 vyhlášky) mají přísně zakázáno využívat tento systém nakládání s komunálním 
odpadem, jsou povinni dle Zákona o odpadech sami zajistit nakládání s odpadem, 
který vzniká při jejich činnosti. 

6.14. Odvoz komunálního odpadu nesmí ohrožovat bezpečnost  silničního provozu, ani 
bezpečnost v místech ležících mimo  silniční provoz, a musí být prováděn takovým 
způsobem, aby  se maximálně omezily možné negativní vlivy na životní  prostředí ve 
výše uvedené oblasti 

6.15. Osoba zajišťující odvoz komunálního odpadu je povinna počínat si při jeho odvozu  
tak, aby nedocházelo k hygienickým závadám, ke  škodám na majetku a k úrazům. 
Dále je povinna zajistit při  odvozu komunálního odpadu přemístění  sběrných nádob 
ze stálého stanoviště a jejich návrat.  Dojde-li přitom ke znečištění okolí, je povinna 
zajistit  jeho úklid. 

 
 

Článek VII. 
Využitelné složky komunálního odpadu. 

 
7.1. Ve Městě je zaveden tříděný sběr využitelných složek komunálního odpadu 
7.2. V rámci této služby jsou sbírány následující komodity : 

Noviny, časopisy, karton 
Plastové lahve od nápojů (PET lahve) 
Plastový obal igelit 
Sklo barevné i bílé 
Tetra Paky 
Železo 
Barevné kovy 
Autobaterie 

7.3. Fyzické osoby jsou povinny od data zajišťování této služby dle této vyhlášky odděleně 
třídit odpady dle jednotlivých komodit uvedených v čl. 7.2. vyhlášky.  
Pro odkládání vytříděných komodit odpadů jsou občanům k dispozici následující 
služby: 
- speciální kontejnery o objemu 1100 l na noviny, časopisy a kartón – modré 

barvy, na PET lahve - žluté barvy, igelit – žluté kontejnery se zeleným víkem a 
dále na sklo bílé i barevné - zelené kontejnery, které jsou opatřeny samolepkami 
s označením pro který druh tříděných odpadů jsou určeny  

- na výdejních místech jsou k dispozici pytle – oranžové barvy na Tetra Paky tj. 
krabice od džusů, mléka a vín.  

- Výdejní místa na Tetra Paky jsou tyto: 
Městský úřad v Jablonci nad Nisou-vnitřní informační středisko  
„Stavební bytové družstvo LIAZ“, družstvo –  Želivského 13  
„Stavební bytové družstvo Bižuterie“, družstvo –  Erbenova 15  
realitní kancelář Vladimír Kumstát (REWA( – Korejská 31 
realitní kancelář Zdeňka Žofková (REKA) – Dlouhá 6 
realitní kancelář Adrian Romaňák (ADRIA) – Podzimní 20  
realitní kancelář RIA REALITY, a.s.– Podhorská 7 
realitní kancelář Jana Pilařová-realitní kancelář DOMOS – Mládí 15a 
Sběrna surovin – Želivského 5  
Sběrna surovin – Nákladní 24  
Sběrna surovin – Sv. Čecha 11 
SKS (Severočeské komunální  služby, s.r.o.), Smetanova 91 

- místa pro odevzdání naplněných pytlů s Tetra Paky jsou totožná se stanovišti na 
separovaný odpad (papír, sklo , Pet lahve) – termíny k odevzdání pytlů a 
stanoviště jsou k dispozici na Městském úřadu  v Jablonci nad Nisou - oddělení 
životního prostředí. 

- Sběrné dvory Města: 
a) Severočeské sběrné suroviny, a.s. provozovna Jablonec n.N.  

- výkupny: Nákladní 24, Svatopluka Čecha 11, Želivského 5 - přijímají od 
fyzických osob: noviny, časopisy, karton, sklo barevné i bílé, plastový 
obal - igelit, Tetra Paky, železo, barevné kovy, autobaterie. " 
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b) SUROVINY CZ, a.s. 
- výkupna: ul. Jarní - přijímají od fyzických osob:železo, barevné kovy, 

autobaterie. " 
Do speciálních kontejnerů je zakázáno umisťovat jiné odpady, než pro které jsou 
předmětné nádoby určeny. 
Počet, četnost odvozu a umístění speciálních kontejnerů určuje Město po dohodě s 
SKS. 

 
 

Článek VIII. 
Nebezpečné složky komunálního odpadu. 

 
8.1. V souladu s § 17 odst. 3 Zákona o odpadech zajišťuje Město sběr, sběr a odvoz 

nebezpečných složek  komunálního odpadu ( viz čl. 3.2.25 vyhlášky) na svém území 
formou  mobilního sběru a odložení ve sběrných dvorech. 

8.2. Ambulantní sběr je zajišťován Městem prostřednictvím  SKS v předem  ohlášených 
dohodnutých termínech a čase na označených  přechodných stanovištích na území 
Města. 

8.3. Nebezpečné složky komunálního odpadu smí odevzdávat na  určených stanovištích 
pouze fyzické osoby starší 15 let,  které se prokáží dokladem totožnosti. 

8.4. Nebezpečné složky komunálního odpadu je zakázáno umisťovat  na přechodná 
stanoviště před příjezdem techniky pověřené  osoby. 

8.5. Fyzické  osoby, které mají trvalý pobyt na území Města, mohou odkládat nebezpečné 
složky komunálního odpadu za  podmínek řešených provozním řádem tohoto zařízení 
ve  sběrných dvorech (i zprostředkovaně): 
a) SKS,  Smetanova 91, Jablonec nad Nisou  
b) Severočeské sběrné suroviny a.s. ul. Želivského 5, Jablonec nad Nisou  

 
 

Článek IX. 
Velkoobjemové odpady. 

 
9.1. Služba je zajišťována pomocí velkoobjemových kontejnerů  o objemu 5m³ a 7m³ 

umístěných v areálu výkupny Severočeských sběrných surovin a.s. Želivského 5 . 
Tuto službu mohou občané města Jablonec nad Nisou využívat v provozní době 
výkupny. 

9.2. V sobotu v době od 9-13 hod. mohou občané Města velkoobjemový odpad z 
domácností vozit též na překladiště Proseč n.N. 

 
 

Článek X. 
Bioodpady. 

 
10.1. Fyzické osoby mohou kompostovatelný bioodpad využít samy.  
10.2. Bioodpad je zakázáno odkládat do nádob na směsný a zbytkový  komunální odpad 

(pytle, popelnice, kontejnery), do nádob na  využitelné složky komunálního odpadu a 
do velkoobjemových  kontejnerů na velkoobjemový odpad. 

10.3. Pro odvoz a zneškodnění vánočních stromků bude Městský úřad v Jablonci nad 
Nisou organizován individuální sběr  prostřednictvím Technických služeb města 
Jablonce nad Nisou, p.o., jehož způsob (termíny, sběrová místa) bude včas oznámen  
běžnými způsoby (denní tisk, zveřejnění na úřední desce Města atp.). 

 
 

Článek XI. 
Nakládání se stavebním odpadem. 

 
11.1. Fyzické osoby a podnikatelské subjekty, při jejichž činnosti vzniká odpad zařazený 

dle Katalogu odpadů jako stavební odpad jsou povinny tento odpad třídit a 
nabídnout využitelné složky vytříděného stavebního odpadu k dalšímu využití 
provozovateli zařízení na úpravu stavebního odpadu – např. SKS.  
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11.2. Městský úřad v Jablonci nad Nisou-oddělení životního prostředí poskytuje na  
požádání informace o provozovatelích zařízení na úpravu  stavebního odpadu. 

11.3. Stavební odpad, který není možné předat k dalšímu využití  je nutno předat za 
účelem zneškodnění do zařízení k tomuto účelu určenému a schválenému – např. na 
překladiště odpadů  v Proseči n. N.-provozovatel SKS. 

11.4. Fyzické osoby i podnikatelské subjekty, při jejichž činnosti  vzniká stavební odpad, 
zajišťují jeho odvoz za účelem  předání k dalšímu využití či odstranění 
prostřednictvím  oprávněných osob na vlastní náklady výhradně do zařízení  k tomu 
určených. 

11.5. Vozidla převážející stavební odpad, musí být zcela uzavřena  či musí mít ložnou 
plochu zakrytou plachtou, bránící jeho  úniku. Pokud dojde v průběhu nakládání a 
přepravy k úniku  stavebního odpadu, je přepravce povinen neprodleně  znečištění 
odstranit. 

11.6. Je zakázáno odkládat stavební odpad do sběrných nádob na  směsný a zbytkový 
komunální odpad či do nádob na využitelné  složky komunálního odpadu. 

 
 

Článek XII. 
Pokuty a sankce. 

 
12.1 Porušení této vyhlášky se postihuje podle zvláštních  právních předpisů. 
12.2. Městský úřad v Jablonci nad Nisou–oddělení životního prostředí uloží za správní 

delikt  dle § 66 odst.1) Zákona o odpadech pokutu  ve výši do 300 000 Kč 
právnické osobě nebo fyzické osobě  oprávněné k podnikání, která : 
využívá systému zavedeného Městem pro nakládání s komunálním odpadem bez 
písemné smlouvy s touto obcí nebo která nemá zajištěno využití nebo odstraňování 
odpadů v souladu se Zákonem o odpadech. 

12.3. Městský úřad v Jablonci nad Nisou–oddělení životního prostředí uloží za správní 
delikt  dle § 66 odst.5) Zákona o odpadech pokutu  ve výši do 1 000 000 Kč 
právnické osobě nebo fyzické osobě  oprávněné k podnikání, která poruší jinou  
povinnost stanovenou  tímto zákonem  nebo povinnost  uloženou rozhodnutím na 
základě tohoto zákona. 

12.4. Přestupková komise Města v přenesené působnosti uloží pokutu až do výše 20 000 
Kč fyzické osobě, která není podnikatelem a dopustí se přestupku tím, že se zbaví 
autovraku v rozporu se Zákonem o obcích. 

12.5. Městský úřad v Jablonci nad Nisou–oddělení životního prostředí může dle § 57 
zákona č. 128/ 2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších změn a 
doplňků uložit za správní delikt pokutu : 
a) do 50 000 Kč právnické osobě a podnikateli, kteří  neudržují čistotu a pořádek 

na jimi užívaném pozemku  nebo jiné nemovitosti, či jinak naruší vzhled  Města 
b) do 200 000 Kč právnické osobě nebo podnikateli, kteří  znečistí veřejné 

prostranství, nebo odloží věci mimo vyhrazená místa 
12.6. Přestupková komise Města  může v souladu s §§ 46 odst. 2 a 47 zákona č. 

200/1990  Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších změn a doplňků uložit pokutu: 
a) do 50 000 Kč fyzické osobě, která neoprávněně založí  skládku nebo odkládá 

odpadky či odpady mimo vyhrazená  místa nebo do jiných než vyhrazených 
sběrných nádob 

b) do 30 000 Kč fyzické osobě za nesplnění povinností  z této vyhlášky, zejména do 
sběrných nádob  ukládá jiné odpady, než pro které jsou určeny, poškodí  nebo 
neoprávněně zabere sběrnou nádobu nebo jiné veřejně  prospěšné zařízení pro 
nakládání s odpady, při nakládání  s odpady znečistí veřejné prostranství 

12.7. Městský úřad v Jablonci nad Nisou–oddělení životního prostředí  současně může 
stanovit podmínky a lhůtu pro sjednání  nápravy. Při opětovném zjištění 
nedostatečného počtu  sběrných nádob, dochází-li tím k hygienickým a estetickým  
závadám, Městský úřad v Jablonci nad Nisou–oddělení životního prostředí  
nařídí vlastníkovi zajistit  větší počet nádob. 

12.8. Pokuty lze uložit do dvou let ode dne, kdy orgán oprávněný  ke kontrole dodržování 
této vyhlášky zjistil porušení  některého ustanovení této vyhlášky. 
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Článek XIII. 
Závěrečná ustanovení. 

 
13.1. Kontrolu dodržování této vyhlášky jsou povinni provádět zejména: 

1. zaměstnanci Městského úřadu v Jablonci nad Nisou-oddělení životního  prostředí 
2. Městská policie v Jablonci nad Nisou 

13.2. Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctý den po jejím vyhlášení na úřední desce 
městského úřadu.   

13.3. Dnem nabytí účinnosti této vyhlášky se v plném rozsahu ruší Obecně závazná 
vyhláška č. 7/2001, o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a 
odstraňování komunálních odpadů a systému nakládání se stavebním odpadem na 
území města Jablonce nad Nisou vydaná Zastupitelstvem města dne 13.12.2001, 
v účinnosti od 1.1.2002. 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 …………………………………. 
 RNDr. Jiří Čeřovský 
 starosta města 
 
 
 
 
 
 
 
 …………………………………. 
 Mgr. Petr Karásek
 místostarosta města 
 
 
 
 
 
 
 
OZV byla vydána na  ZM dne 19.6.2003 
             a nabývá účinnosti 13.7.2003 
(vyvěšeno na úřední desce 27.6. – 13.7.2003) 
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zrušena k 10.6.2005 OZV č. 5/2005 
5/2003+7/2004 

Obecně závazná vyhláška 
Města Jablonce nad Nisou 

 

O SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU, 
PŘEPRAVY, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A 

ODSTRAŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ 
 

A SYSTÉMU NAKLÁDÁNÍ SE STAVEBNÍM 
ODPADEM NA ÚZEMÍ MĚSTA JABLONCE NAD 

NISOU 
(vyhláška o nakládání s odpady) 

 
úplné znění 

 

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou se na svém jednání dne 19.6.2003 usneslo 
vydat na základě § 10 a § 84 odst. 2, písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších změn a doplňků a podle § 17 odst. 2 zákona č. 185/2001 Sb., 
zákona o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění zákonů č. 477/2001 Sb., 
76/2002 Sb., 275/2002 Sb., 320/2002 Sb. (dále jen Zákon o odpadech), tuto obecně 
závaznou vyhlášku (dále jen vyhláška). 
 
 

Článek I. 
Předmět vyhlášky 

 
1.1. Tato vyhláška stanoví systém shromažďování sběru, přepravy, třídění, využívání a 

odstraňování komunálního odpadu a odpadu stavebního, vznikajícího na území 
města Jablonce nad Nisou (dále jen Město). 

1.2. Týká se odpadu, zařazených podle Katalogu odpadů do skupiny 20 - odpady 
komunální a 17 – odpady stavební a demoliční vznikajícího na výše  uvedeném území 
při činnosti fyzických osob. 

1.3. Týká se i nebezpečných,velkoobjemových, využitelných složek  komunálního odpadu 
a autovraků. 

 
 

Článek II. 
Rozsah působnosti vyhlášky 

 
2.1. Tato vyhláška je závazná pro všechny fyzické osoby, které mají v obci trvalý pobyt na 

území Města a pro další fyzické osoby, které se na území Města zdržují. 
2.2. Ve smyslu § 17, odst. 5, Zákona o odpadech se vyhláška vztahuje na ty 

podnikatelské subjekty, které  jsou na území Města původci odpadu, zařazeného 
podle Katalogu odpadů do skupiny 20 - odpady komunální a uzavřely s Městem 
písemnou dohodu o odstraňování odpadu podobného komunálnímu (dále jen  
původce odpadu). 

2.3. Vyhláška se vztahuje i na vlastníky a správce nemovitostí určených k bydlení na 
území Města, ve kterých vzniká  komunální odpad. 

 
 
 
 

 1



 

Článek III. 
Základní pojmy 

 
3.1. Základní pojmy jsou definovány v § 4 Zákona o odpadech. 
3.2. Pro potřeby této vyhlášky se charakterizují některé pojmy následovně: 

3.2.1. Odpad 
3.2.1.1. Odpad je každá movitá věc, které se osoba zbavuje nebo má 

úmysl nebo povinnost se jí zbavit a přísluší do některé ze 
skupin odpadů uvedených v příloze č. 1 k Zákonu o odpadech. 

3.2.1.2. Ke zbavování se odpadu dochází vždy, kdy osoba předá 
movitou věc, příslušející do některé ze skupin odpadů 
uvedených v příloze č. 1 k tomuto zákonu, k využití nebo k 
odstranění ve smyslu tohoto zákona nebo předá-li ji osobě 
oprávněné ke sběru nebo výkupu odpadů podle tohoto zákona 
bez ohledu na to, zda se jedná o bezúplatný nebo úplatný 
převod. Ke zbavování se odpadu dochází i tehdy, odstraní-li 
movitou věc příslušející do některé ze skupin odpadů 
uvedených v příloze č. 1 k tomuto zákonu osoba sama. 

3.2.1.3. Pokud vlastník v řízení o odstranění pochybností podle § 78 
odst. 2 písm. h) neprokáže opak, předpokládá se úmysl zbavit 
se movité věci příslušející do některé ze skupin odpadů 
uvedených v příloze č. 1 k tomuto zákonu, a) která vzniká u 
právnických osob nebo fyzických osob oprávněných k 
podnikání jako vedlejší produkt při výrobě nebo přeměně 
energie, při výrobě nebo nakládání s látkami nebo výrobky 
nebo  při jejich využívání nebo při poskytování služeb, nebo b) 
jejíž původní účelové určení odpadlo nebo zaniklo. 

3.2.1.4. Osoba má povinnost zbavit se movité věci, příslušející do 
některé ze skupin odpadů uvedených v příloze č. 1 k tomuto 
zákonu, jestliže ji nepoužívá k původnímu účelu a věc ohrožuje 
životní prostředí nebo byla vyřazena na základě zvláštního 
právního předpisu. 

3.2.2. Za komunální odpad (dále jen KO) se ve smyslu Zákona o odpadech v § 4 
b)  považuje veškerý odpad vznikající na  území Města při činnosti 
fyzických osob, s výjimkou odpadů  vznikajících u právnických osob nebo 
fyzických osob  oprávněných k podnikání.  

3.2.3. Směsný komunální odpad (dále jen SKO) je specifikován jako: 
3.2.3.1. směs odpadů z běžného provozu a úklidu domácnosti který 

běžně obsahuje papírové, plastové, skleněné a kovové  obaly, 
znehodnocené, použité nebo nepotřebné předměty  denní 
spotřeby nebo jejich součásti, zlomky dřeva  a keramiky, 
buničiny a textilie, zbytky potravin  a pochutin a vychladlý 
popel z uhlí, dřeva nebo koksu. 

3.2.3.2. směs odpadů v odpadkových koších související  s krátkodobým 
pobytem fyzických osob na veřejných  prostranstvích Města 

3.2.4. Zbytkový komunální odpad je složka směsného komunálního  odpadu, 
která zůstává po vytřídění využitelných  a nebezpečných složek 
komunálního odpadu. 

3.2.5. Autovrak je každé úplné nebo neúplné motorové vozidlo, které bylo určeno 
k provozu na pozemních komunikacích pro přepravu osob, zvířat nebo vědí 
(dále jen „vozidlo“) a stalo se odpadem podle Zákona o odpadech 

3.2.6. Odpadovým hospodářstvím je činnost zaměřená na předcházení vzniku 
odpadů, na nakládání s odpady a na následnou péči o místo, kde jsou 
odpady trvale uloženy, a kontrola těchto činností. 

3.2.7. Nakládání s odpady je jejich shromažďování, soustřeďování, sběr, výkup,  
třídění, přeprava a doprava, skladování, úprava, využívání  a odstraňování. 

3.2.8. Sběrné nádoby jsou typizované nádoby (popelnice,  kontejnery, odpadkové 
koše), velkoobjemové kontejnery nebo  pytle splňující technické parametry 
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podle zvláštních  předpisů odsouhlasené pověřenou osobou určené ke  
shromažďování směsného nebo zbytkového komunálního odpadu,  
využitelných složek komunálního odpadu či velkoobjemového  odpadu do 
doby jeho odvozu pověřenou osobou. 

3.2.9. Dostatečný objem sběrné nádoby na směsný či zbytkový  komunální 
odpad z domácností je takový vnitřní objem  sběrné nádoby, který při dané 
četnosti odvozu odpadu  umožňuje uložit veškerý odpad vznikající při 
provozu  domácnosti.  

3.2.10. Stanoviště sběrných nádob je místo, kde jsou sběrné nádoby  trvale nebo 
přechodně umístěny za účelem shromažďování  komunálního odpadu. 
Stanoviště sběrných  nádob se určuje dohodou Městského úřadu 
v Jablonci nad Nisou–oddělení životního prostředí, dopravního a silničního 
úřadu, oprávněné osoby, provádějící svoz a vlastníka nebo správce domu, 
pro jehož potřebu má stanovišť sloužit. Za technický stav stanovišť 
kontejnerů na sídlištích odpovídá Město, resp. Městský úřad v Jablonci 
nad Nisou-oddělení životního prostředí. Za čistotu a pořádek na stanovišti 
zodpovídá jeho uživatel. 

3.2.11. Vyhrazené místo jsou sběrné nádoby, označené pro sběr  komunálního 
odpadu a jeho jednotlivých složek. 

3.2.12. Shromažďování odpadů je krátkodobé soustřeďování odpadů do 
shromažďovacích prostředků v místě jejich vzniku před dalším nakládáním 
s odpady. 

3.2.13. Skladování odpadů je přechodné umístění odpadů, které byly soustředěny 
(shromážděny, sesbírány, vykoupeny) do zařízení k tomu určeného a jejich 
ponechání v něm. 

3.2.14. Sběr odpadů je soustřeďování odpadů právnickou osobou nebo fyzickou 
osobou oprávněnou k podnikání od jiných subjektů za účelem jejich 
předání k dalšímu využití nebo odstranění. 

3.2.15. Výkupem odpadů je sběr odpadů v případě, kdy odpady jsou právnickou 
osobou nebo fyzickou osobou oprávněnou k podnikání kupovány za 
sjednanou cenu. 

3.2.16. Úpravou odpadů je každá činnost, která vede ke změně chemických, 
biologických nebo fyzikálních vlastností odpadů (včetně jejich třídění) za 
účelem umožnění nebo usnadnění jejich dopravy, využití, odstraňování 
nebo za účelem snížení jejich objemu, případně jejich nebezpečných 
vlastností . 

3.2.17. Materiálovým využitím odpadů je náhrada prvotních surovin látkami 
získanými z odpadů, které lze považovat za druhotné suroviny, nebo 
využití látkových vlastností odpadů k původnímu účelu nebo k jiným 
účelům, s výjimkou bezprostředního získání energie. 

3.2.18. Využívání odpadů jsou činnosti uvedené v příloze č.3 k Zákonu o 
odpadech. 

3.2.19. Odstraňování odpadů jsou činnosti uvedené v příloze č.4 k Zákonu o 
odpadech. 

3.2.20. Energetickým využitím odpadů  je použití odpadů hlavně způsobem 
obdobným jako paliva za účelem získání jejich energetického obsahu nebo 
jiným způsobem k výrobě energie. 

3.2.21. Sběrný dvůr je místo určené Městem, kam mohou fyzické  osoby odkládat 
v provozní době vytříděné druhy odpadů  uvedené v provozním řádu tohoto 
zařízení a na informační  tabuli umístěné u vchodu do tohoto zařízení. 

3.2.22. Mobilní sběr nebezpečných složek komunálního odpadu je  takový 
způsob sběru nebezpečných složek komunálního  odpadu, kdy pověřená 
osoba za podmínek stanovených  smlouvou mezi ní a Městem odebírá 
tento druh odpadů od  fyzických osob-občanů na území Města na předem 
vyhlášených přechodných  stanovištích přímo do sběrových a svozových 
prostředků,  které odpovídají technicky všem platným legislativním  
požadavkům 

3.2.23. Oprávněná osoba je každá osoba, která je oprávněna k nakládání s 
odpady podle Zákona o odpadech nebo podle zvláštních právních předpisů. 
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3.2.24. Separovaný sběr je samostatný sběr vybraných využitelných  složek 
komunálního odpadu do speciálních pro tento účel  rozmístěných nádob 
na území Města. 

3.2.25. Velkoobjemový odpad je pro účel této vyhlášky odpad  z domácností, 
který s ohledem na své rozměry či hmotnost  nelze odkládat do běžných 
nádob určených pro sběr a odvoz  směsného či zbytkového komunálního 
odpadu (popelnice,  kontejnery 1.100 l, pytle) 

3.2.26. Nebezpečné složky komunálního odpadu jsou všechny složky  
komunálního odpadu, které jsou současně označeny jako  nebezpečné 
odpady (viz čl. 3.2.27 ), např. baterie, zbytky  barev a rozpouštědel, 
zářivky, zbytky spotřební chemie, pesticidy, upotřebené motorové oleje, 
léky, obrazovky  televizorů, chladničky s obsahem freonů 

3.2.27. Nebezpečný odpad je odpad uvedený v Seznamu nebezpečných odpadů 
uvedeném v prováděcím právním předpise1 a jakýkoliv jiný odpad 
vykazující jednu nebo více nebezpečných vlastností uvedených v příloze č. 
2 k Zákonu o odpadech, 

3.2.28. Využitelné složky komunálního odpadu je to složka KO, kterou po jejím 
vytřídění je možno využít nebo materiálově využít. 

3.2.29. Bioodpad je pro účel této vyhlášky odpad biologického  původu zejména 
odpad ze zahrad  fyzických osob a vánoční stromky. 

3.2.30. Stavební odpad je odpad vznikající při drobných opravách a údržbě bytů 
fyzických osob a výstavbě  a demolicích staveb a je takto označen 
v Katalogu odpadů. 

3.2.31. Nemovitost určená k bydlení je nemovitost, ve které je  minimálně jedna 
místnost určená k trvalému či přechodnému  bydlení nebo stavba určená 
nebo sloužící  pro individuální rekreaci. 

3.2.32. Správce domu - pro potřeby této vyhlášky se správcem domu rozumí 
osoba (realitní kancelář, bytové družstvo atp.) s příslušným oprávněním - 
živnostenským listem, která je písemně pověřena vlastníkem domu 
k zajištění činností souvisejících se správou a údržbou domu.      

 
 

Článek IV. 
Obecné povinnosti 

 
4.1. Každý má při své činnosti nebo v rozsahu své působnosti povinnost předcházet 

vzniku odpadů, omezovat jejich množství a nebezpečné vlastnosti. 
4.2. Každý má při své činnosti nebo v rozsahu své působnosti povinnost v mezích daných 

Zákonem o odpadech zajistit přednostně využití odpadů před jejich odstraněním. 
Materiálové využití odpadů má přednost před jiným využitím odpadů. 

4.3. Splnění povinnosti stanovené v odstavci 4.1. vyhlášky se nevyžaduje, jestliže v 
daném čase a místě neexistují technické nebo ekonomické předpoklady pro její 
splnění a postupuje-li se v souladu s plánem odpadového hospodářství. 

4.4. Při posuzování vhodnosti způsobů odstranění odpadů má vždy přednost způsob, 
který zajistí ochranu lidského zdraví a je šetrnější k životnímu prostředí. Uložením 
na skládku mohou být odstraňovány pouze ty odpady, u nichž jiný způsob 
odstranění není dostupný nebo by přinášel vyšší riziko pro životní prostředí nebo 
riziko pro lidské zdraví a pokud uložení odpadu neodporuje zákonu o odpadech nebo 
jeho prováděcím předpisům. 

4.5. K převzetí odpadu do svého vlastnictví je oprávněna pouze právnická osoba nebo 
fyzická osoba oprávněná k podnikání, která je provozovatelem zařízení k využívání 
nebo odstraňování nebo sběru nebo výkupu určeného druhu odpadu nebo osoba, 
která je provozovatelem zařízení podle § 14 odst. 2 Zákona o odpadech, nebo za 
podmínek stanovených v § 17 Zákona o odpadech též Město.  

                                                 
1 vyhláška Ministerstva životního prostředí ČR č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog 
odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu 
a tranzitu odpadů a podtup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů 
(Katalog odpadů) 
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4.6. Každý je povinen zjistit, zda osoba, které předává odpady, je k jejich převzetí 
oprávněna. V případě, že se tato osoba oprávněním neprokáže, nesmí jí být odpad 
předán. 

4.7. Každý občan má povinnost odložit svůj odpad na místo určené Městským úřadem 
v Jablonci nad Nisou, oddělením životního prostředí. 

4.8. Městský úřad v Jablonci nad Nisou–oddělení životního prostředí zorganizuje min. 
dvakrát ročně veřejný sběr a svoz druhotných surovin (tzv. železné soboty a neděle)  

 
 
 

Článek V. 
Nakládání s komunálním odpadem. 

 
5.1. Pro účel této vyhlášky se komunální odpady vznikající na  území Města rozlišují 

následovně : 
a) Směsný a zbytkový komunální odpad 
b) Velkoobjemový odpad 
c) Nebezpečné složky komunálního odpadu 
d) Využitelné složky komunálního odpadu 
e) Bioodpad 
 Sběr a odvoz komunálního odpadu na území Města je zajištěn 
prostřednictvím oprávněné osoby pomocí sběrných nádob umístěných na stálých 
nebo přechodných stanovištích, speciální techniky a technických zařízení k tomuto 
účelu vybudovaných (sběrné dvory, překladiště odpadů atd.). 

5.2. Občané a původci odpadů, na které se vztahuje tato vyhláška,  ukládají komunální 
odpad vzniklý jejich činností pouze do pro jejich potřebu určených a označených 
sběrných nádob. Jsou-li sběrné nádoby  určeny pouze pro určitý druh komunálního 
odpadu (separovaný  sběr, velkoobjemový odpad, odpad ze zeleně), ukládají do  
těchto nádob pouze ty odpady, pro které jsou určeny a které  jsou případně na 
nádobách vyznačeny. 

5.3. Komunální odpad je přípustné ukládat do sběrných nádob pouze  takovým 
způsobem, aby nedocházelo k obtěžování okolí hlukem,  zápachem z nedostatečně 
uzavřených nádob, prachem a kouřem  z hořícího komunálního odpadu apod. 

5.4. Fyzickým osobám a původcům odpadů se zakazuje: 
1. odkládat komunální odpad mimo sběrné nádoby 
2. využívat sběrné nádoby k jinému účelu než k ukládání  odpadu, pro který jsou 

určeny  
3. odkládat odpad zbytkový SKO jako druhotnou surovinu do  sběrných nádob na 

využitelný odpad 
4. odpad ve sběrných nádobách udupávat, zhutňovat nebo  zapalovat 
5. vybírat, rozhazovat nebo odnášet předměty odložené ve  sběrných nádobách 
6. spalovat odpad  
7. do odpadkových košů na veřejných prostranstvích odkládat  komunální odpad 

vznikající v domácnostech nebo odpad  vznikající při podnikatelské činnosti 
5.5. Obsahuje-li sběrná nádoba tekutý odpad  nebo odpad s nebezpečnými  vlastnostmi, 

příp. horký popel, pověřená osoba provede její  vyprázdnění na náklady původce 
odpadů nad rámec běžných  nákladů. 

5.6. V okamžiku, kdy fyzická osoba odloží komunální odpad ve  vyhrazeném místě (viz čl. 
3.1.10. vyhlášky ), stává se  původcem a vlastníkem odpadu Město. 

 
 

Článek VI. 
Směsný a zbytkový komunální odpad. 

 
6.1. Ve Městě je zajišťován sběr směsného a zbytkového  komunálního odpadu pomocí 

sběrných nádob umístěných na  stálých nebo přechodných stanovištích na území 
Města.  K odkládání KO lze používat následující typy  sběrových nádob : 
1. Popelnice kovové či plastové - objem 60, 80 l, 110 l, 120 l,  240 l, 340 l 
2. Kontejnery kovové či plastové - objem 660 l, 770 l , 1 100 l 
3. Plastové pytle označené logem „SKS“ - objem 60 l, 110 l 
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4. Velkoobjemové kontejnery - 5m³ a 7m³ (pouze  v nepřístupných svozových 
oblastech) 

5. Odpadkové koše 
6.2. Občané a původci odpadů, na které se vztahuje tato vyhláška,  ukládají směsný a 

zbytkový komunální odpad do sběrných nádob, které jsou určeny pro  jejich potřebu 
(viz. smlouva, uzavřená s Městem prostřednictvím obchodní společnosti Severočeské 
komunální služby, s.r.o. (dále jen SKS), v níž jsou specifikovány podmínky jako např. 
počet nádob či určení stanoviště nádob, které jsou pro potřebu jednotlivých domů a 
domácností)  tak, aby nedocházelo ke znečištění stanovišť sběrných nádob,  
přístupových cest k nim a okolí. Odkládání odpadu mimo nádoby, na tento odpad 
určené, je přísně zakázáno. Využívání jinými osobami, než pro které je stanoviště a 
nádoby určeno je rovněž zakázáno. Dojde-li ke znečištění  těchto prostor, zajistí 
jejich úklid vlastníci (správci)  nemovitostí, pro které je stanoviště sběrných nádob 
zřízeno.  Nerozlišuje se přitom, zda jde o stanoviště individuální  nebo společná. 

6.3. Na území Města je realizován rovněž pytlový svoz směsného  a zbytkového 
komunálního odpadu. 

6.4. Pytlový svoz odpadu je realizován pouze prostřednictvím pytlů označených logem 
pověřené osoby. Tato služba je určena fyzickým osobám bydlícím v lokalitách 
nepřístupných svozové  technice dodavatele a fyzickým osobám, které tento systém 
využijí jako doplňkovou službu.  
Pytle jsou občany (osobami) v den svozu po naplnění a zavázání umísťovány na  
svozovou trasu k místu bydliště. Odložené pytle s odpadem odebírá pověřená osoba 
v den, kdy zajišťuje svoz směsného a zbytkového komunálního odpadu z klasických 
sběrných nádob. 

6.5. Distribuci pytlů zajišťuje Město, SKS a Severočeské sběrné suroviny a.s za úplatu  
v okamžiku jejich převzetí. Cena pytle zahrnuje jeho výrobní  cenu, cenu odvozu a 
odstranění odpadu na skládce. 

6.6. Informaci o distribučních místech pytlů na SKO lze získat  v informačním středisku 
Městského úřadu v Jablonci nad Nisou. 

6.7. Stanoviště sběrných nádob (viz čl. 3.2.9 vyhlášky) jsou  individuální nebo společná 
pro více uživatelů. Jejich  umístění je voleno s přihlédnutím k donosovým 
vzdálenostem,  hygienickým podmínkám, dopravní přístupnosti a svozové  technice 
pověřené osoby a v zájmu dodržení ustanovení  zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních 
komunikacích, ve znění pozdějších změn a doplňků. 

6.8. Stanoviště sběrných nádob udržují vlastníci (správci)  nemovitostí průběžně ve stavu 
způsobilém pro manipulaci  s nádobami za účelem vysypání odpadu do sběrového 
vozu či  naložení nádob za účelem jejich odvozu. V zimním období to  znamená očistit 
nádoby a stanoviště od sněhu a ledu včetně  přístupové cesty k místu nakládky, 
vyhovující pro svozový  vůz. Nejsou-li tyto podmínky splněny, pověřená osoba 
nemusí  odvoz komunálního odpadu provést. Náhradní svoz se provede  dle možnosti 
pověřené osoby až po odstranění závad. 

6.9. Pravidelný a včasný odvoz směsného a zbytkového komunálního  odpadu provádí 
pověřená osoba na základě smlouvy uzavřené  s Městem ve lhůtách dohodnutých 
v dílčí  smlouvě. 

6.10. Základní intervaly odvozu směsného a zbytkového komunálního  odpadu : 
1krát týdně 
1 krát za 14 dnů 
kombinovaný svoz (zima 1 krát týdně, léto 1 krát za 14 dnů),  přičemž za zimní 

období se pro účel této  vyhlášky počítá období od 1.11. do 30.4.  
a letní období od 1.5 do 31.10. 

Interval svozu delší než 1 krát za 14 dnů nebude realizován  z hygienických 
důvodů. 

Četnost odvozu směsného a zbytkového komunálního odpadu je  možné 
v průběhu kalendářního roku měnit na základě písemné  žádosti adresované 
pověřené osobě - SKS. 

6.11. Odvoz odpadu je uskutečňován od pondělí do pátku (ve  výjimečných případech 
v sobotu či v neděli - kalamitní  situace, státní svátky apod.) ve dvousměnném 
provozu  s ohledem na bezpečnost provozu a zatížení komunikací  dopravními 
prostředky a občany. 
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6.12. Termín odvozu (týdenní harmonogram) směsných a zbytkových komunálních odpadů 
je k dispozici na Městském úřadu  v Jablonci nad Nisou - oddělení životního 
prostředí. 

6.13. Podnikatelské subjekty, které neuzavřely s Městem písemnou dohodu o odstraňování 
odpadu zařazeného dle Katalogu  odpadu jako komunální (viz odst. 2.2 vyhlášky) 
mají přísně zakázáno využívat tento systém nakládání s komunálním odpadem, jsou 
povinni dle Zákona o odpadech sami zajistit nakládání s odpadem, který vzniká při 
jejich činnosti. 

6.14. Odvoz komunálního odpadu nesmí ohrožovat bezpečnost  silničního provozu, ani 
bezpečnost v místech ležících mimo  silniční provoz, a musí být prováděn takovým 
způsobem, aby  se maximálně omezily možné negativní vlivy na životní  prostředí ve 
výše uvedené oblasti 

6.15. Osoba zajišťující odvoz komunálního odpadu je povinna počínat si při jeho odvozu  
tak, aby nedocházelo k hygienickým závadám, ke  škodám na majetku a k úrazům. 
Dále je povinna zajistit při  odvozu komunálního odpadu přemístění  sběrných nádob 
ze stálého stanoviště a jejich návrat.  Dojde-li přitom ke znečištění okolí, je povinna 
zajistit  jeho úklid. 

 
 

Článek VII. 
Využitelné složky komunálního odpadu. 

 
7.1. Ve Městě je zaveden tříděný sběr využitelných složek komunálního odpadu 
7.2. V rámci této služby jsou sbírány následující komodity : 

Noviny, časopisy, karton 
Plastové lahve od nápojů (PET lahve) 
Plastový obal igelit 
Sklo barevné i bílé 
Tetra Paky 
Železo 
Barevné kovy 
Autobaterie 

7.3. Fyzické osoby jsou povinny od data zajišťování této služby dle této vyhlášky odděleně 
třídit odpady dle jednotlivých komodit uvedených v čl. 7.2. vyhlášky.  
Pro odkládání vytříděných komodit odpadů jsou občanům k dispozici následující 
služby: 
- speciální kontejnery o objemu 1100 l na noviny, časopisy a kartón – modré 

barvy, na PET lahve - žluté barvy, igelit – žluté kontejnery se zeleným víkem a 
dále na sklo bílé i barevné - zelené kontejnery, které jsou opatřeny samolepkami 
s označením pro který druh tříděných odpadů jsou určeny  

- na výdejních místech jsou k dispozici pytle – oranžové barvy na Tetra Paky tj. 
krabice od džusů, mléka a vín.  

- Výdejní místa pytlů na Tetra Paky jsou tyto: 
Městský úřad v Jablonci nad Nisou-vnitřní informační středisko  
„Stavební bytové družstvo LIAZ“, družstvo –  Želivského 13  
„Stavební bytové družstvo Bižuterie“, družstvo –  Erbenova 15  
realitní kancelář Vladimír Kumstát (REWA( – Korejská 31 
realitní kancelář Zdeňka Žofková (REKA) – Dlouhá 6 
realitní kancelář Adrian Romaňák (ADRIA) – Podzimní 20  
realitní kancelář RIA REALITY, a.s.– Podhorská 7 
realitní kancelář Jana Pilařová-realitní kancelář DOMOS – Mládí 15a 
Sběrna surovin – Želivského 5  
Sběrna surovin – Nákladní 24  
Sběrna surovin – Sv. Čecha 11 
SKS (Severočeské komunální  služby, s.r.o.), Smetanova 91 

- místa pro odevzdání naplněných pytlů s Tetra Paky jsou totožná se stanovišti na 
separovaný odpad (papír, sklo , Pet lahve) – termíny k odevzdání pytlů a 
stanoviště jsou k dispozici na Městském úřadu  v Jablonci nad Nisou - oddělení 
životního prostředí. 
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- Sběrné dvory Města: 
a) Severočeské sběrné suroviny, a.s. provozovna Jablonec n.N.  

- výkupny: Nákladní 24, Svatopluka Čecha 11, Želivského 5 - přijímají od 
fyzických osob: noviny, časopisy, karton, sklo barevné i bílé, plastový 
obal - igelit, Tetra Paky, železo, barevné kovy, autobaterie. " 

b) SUROVINY CZ, a.s. 
- výkupna: ul. Jarní - přijímají od fyzických osob:železo, barevné kovy, 

autobaterie. " 
Do speciálních kontejnerů je zakázáno umisťovat jiné odpady, než pro které jsou 
předmětné nádoby určeny. 
Počet, četnost odvozu a umístění speciálních kontejnerů určuje Město po dohodě s 
SKS. 

 
 

Článek VIII. 
Nebezpečné složky komunálního odpadu. 

 
8.1. V souladu s § 17 odst. 3 Zákona o odpadech zajišťuje Město sběr, sběr a odvoz 

nebezpečných složek  komunálního odpadu ( viz čl. 3.2.25 vyhlášky) na svém území 
formou  mobilního sběru a odložení ve sběrných dvorech. 

8.2. Ambulantní sběr je zajišťován Městem prostřednictvím  SKS v předem  ohlášených 
dohodnutých termínech a čase na označených  přechodných stanovištích na území 
Města. 

8.3. Nebezpečné složky komunálního odpadu smí odevzdávat na  určených stanovištích 
pouze fyzické osoby starší 15 let,  které se prokáží dokladem totožnosti. 

8.4. Nebezpečné složky komunálního odpadu je zakázáno umisťovat  na přechodná 
stanoviště před příjezdem techniky pověřené  osoby. 

8.5. Fyzické  osoby, které mají trvalý pobyt na území Města, mohou odkládat nebezpečné 
složky komunálního odpadu za  podmínek řešených provozním řádem tohoto zařízení 
ve  sběrných dvorech (i zprostředkovaně): 
a) SKS,  Smetanova 91, Jablonec nad Nisou  
b) Severočeské sběrné suroviny a.s. ul. Želivského 5, Jablonec nad Nisou  

 
 

Článek IX. 
Velkoobjemové odpady. 

 
9.1. Služba je zajišťována pomocí velkoobjemových kontejnerů  o objemu 5m³ a 7m³ 

umístěných v areálu výkupny Severočeských sběrných surovin a.s. Želivského 5 . 
Tuto službu mohou občané města Jablonec nad Nisou využívat v provozní době 
výkupny. 

9.2. V sobotu v době od 9-13 hod. mohou občané Města velkoobjemový odpad z 
domácností vozit též na překladiště Proseč n.N. 

 
 

Článek X. 
Bioodpady. 

 
10.1. Fyzické osoby mohou kompostovatelný bioodpad využít samy.  
10.2. Bioodpad je zakázáno odkládat do nádob na směsný a zbytkový  komunální odpad 

(pytle, popelnice, kontejnery), do nádob na  využitelné složky komunálního odpadu a 
do velkoobjemových  kontejnerů na velkoobjemový odpad. 

10.3. Pro odvoz a odstranění vánočních stromků bude Městský úřad v Jablonci nad Nisou 
organizován individuální sběr  prostřednictvím Technických služeb města Jablonce 
nad Nisou, p.o., jehož způsob (termíny, sběrová místa) bude včas oznámen  běžnými 
způsoby (denní tisk, zveřejnění na úřední desce Města atp.). 
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Článek XI. 
Nakládání se stavebním odpadem. 

 
11.1. Fyzické osoby a podnikatelské subjekty, při jejichž činnosti vzniká odpad zařazený 

dle Katalogu odpadů jako stavební odpad jsou povinny tento odpad třídit a 
nabídnout využitelné složky vytříděného stavebního odpadu k dalšímu využití 
provozovateli zařízení na úpravu stavebního odpadu – např. SKS.  

11.2. Městský úřad v Jablonci nad Nisou-oddělení životního prostředí poskytuje na  
požádání informace o provozovatelích zařízení na úpravu  stavebního odpadu. 

11.3. Stavební odpad, který není možné předat k dalšímu využití  je nutno předat za 
účelem odstranění do zařízení k tomuto účelu určenému a schválenému – např. na 
překladiště odpadů  v Proseči n. N.-provozovatel SKS. 

11.4. Fyzické osoby i podnikatelské subjekty, při jejichž činnosti  vzniká stavební odpad, 
zajišťují jeho odvoz za účelem  předání k dalšímu využití či odstranění 
prostřednictvím  oprávněných osob na vlastní náklady výhradně do zařízení  k tomu 
určených. 

11.5. Vozidla převážející stavební odpad, musí být zcela uzavřena  či musí mít ložnou 
plochu zakrytou plachtou, bránící jeho  úniku. Pokud dojde v průběhu nakládání a 
přepravy k úniku  stavebního odpadu, je přepravce povinen neprodleně  znečištění 
odstranit. 

11.6. Je zakázáno odkládat stavební odpad do sběrných nádob na  směsný a zbytkový 
komunální odpad či do nádob na využitelné  složky komunálního odpadu. 

 
 

Článek XII. 
Pokuty a sankce. 

 
12.1. Porušení této vyhlášky se postihuje podle zvláštních právních předpisů. 
12.2. Městský úřad v Jablonci nad Nisou–oddělení životního prostředí uloží za správní 

delikt dle § 66 odst.1) Zákona o odpadech pokutu ve výši do 300 000 Kč právnické 
osobě nebo fyzické osobě  oprávněné k podnikání, která : 
využívá systému zavedeného Městem pro nakládání s komunálním odpadem bez 
písemné smlouvy s Městem nebo která nemá zajištěno využití nebo odstraňování 
odpadů v souladu se Zákonem o odpadech. 

12.3. Městský úřad v Jablonci nad Nisou–oddělení životního prostředí (nebo Česká 
inspekce životního prostředí) uloží za správní delikt  dle § 66 odst.5) Zákona o 
odpadech pokutu  ve výši do 1 000 000 Kč právnické osobě nebo fyzické osobě  
oprávněné k podnikání, která poruší jinou  povinnost stanovenou  Zákonem o 
odpadech nebo povinnost  uloženou rozhodnutím na základě Zákona o odpadech. 

12.4. Městský úřad v Jablonci nad Nisou uloží pokutu až do výše 20 000 Kč fyzické 
osobě, která není podnikatelem a dopustí se přestupku tím, že se zbaví autovraku v 
rozporu se Zákonem o obcích. 

12.5. Městský úřad v Jablonci nad Nisou–oddělení životního prostředí  současně může 
stanovit podmínky a lhůtu pro sjednání  nápravy. Při opětovném zjištění 
nedostatečného počtu  sběrných nádob, dochází-li tím k hygienickým a estetickým  
závadám, Městský úřad v Jablonci nad Nisou–oddělení životního prostředí  nařídí 
vlastníkovi zajistit  větší počet nádob.“ 

 
 
 

Článek XIII. 
Závěrečná ustanovení. 

 
13.1. Kontrolu dodržování této vyhlášky jsou povinni provádět zejména: 

1. zaměstnanci Městského úřadu v Jablonci nad Nisou-oddělení životního  prostředí 
2. Městská policie v Jablonci nad Nisou 

13.2. Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctý den po jejím vyhlášení na úřední desce 
městského úřadu.   
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13.3. Dnem nabytí účinnosti této vyhlášky se v plném rozsahu ruší Obecně závazná 
vyhláška č. 7/2001, o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a 
odstraňování komunálních odpadů a systému nakládání se stavebním odpadem na 
území města Jablonce nad Nisou vydaná Zastupitelstvem města dne 13.12.2001, 
v účinnosti od 1.1.2002. 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 …………………………………. 
 RNDr. Jiří Čeřovský 
 starosta města 
 
 
 
 
 
 
 
 …………………………………. 
 Mgr. Petr Karásek
 místostarosta města 
 
 
 
 
 
 
 
OZV byla vydána na  ZM dne 19.6.2003 
             a nabývá účinnosti 13.7.2003 
(vyvěšeno na úřední desce 27.6. – 13.7.2003) 
 
OZV byla novelizována OZV č. 7/2004, která byla vydána na  ZM dne 2.9.2004 
             a nabývá účinnosti …………………. 
(vyvěšeno na úřední desce …………………………...) 
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zrušena k 10.6.2005 OZV č. 5/2005 
7/2004 

Obecně závazná vyhláška 
Města Jablonce nad Nisou 

 

KTEROU SE MĚNÍ A DOPLŇUJE OBECNĚ 
ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 5/2003 O SYSTÉMU 

SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU, PŘEPRAVY, 
TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ 

KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ 
 

A SYSTÉMU NAKLÁDÁNÍ SE STAVEBNÍM 
ODPADEM NA ÚZEMÍ MĚSTA JABLONCE NAD 

NISOU 
 

(vyhláška o nakládání s odpady) 
 
 
 

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou se na svém zasedání dne 2.9.2004 
usnesením č. XVII. usneslo vydat na základě § 17 odst. 2 zákona č. 185/2001 Sb., o 
odpadech a o změně některých dalších zákonů, a v souladu s § 10 zákona č. 128/2000 Sb., 
ve znění zákona č. 313/2002 Sb., a § 84 odst. 2 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení), tuto obecně závaznou vyhlášku:  
 
 
 

Článek I. 
 
Obecně závazná vyhláška č. 5/2003, o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, 
využívání a odstraňování komunálních odpadů a systému nakládání se stavebním odpadem 
na území města Jablonce nad Nisou (vyhláška o nakládání s odpady), se mění a doplňuje 
takto: 
 
1. V ustanovení článku I. odst. 1.1. se za slovo: „systém“ vkládá nové slovo: 

„shromažďování,“. 
 
2. V ustanovení článku I. odst. 1.2.  se číslo: „20 00 00“ nahrazuje číslem: „20“. 
 
3. V ustanovení článku I. odst. 1.2.  se za spojkou „a“ zrušují slova: „odpadu stavebního“ 

a nahrazují se slovy: „17-odpady stavební a demoliční“. 
 
4. V ustanovení článku II. odst. 2.2.  se číslo: „20 00 00“ nahrazuje číslem: „20“. 
 
5. V ustanovení článku II. odst. 2.2.  se slovo „zneškodňování“ nahrazuje slovem 

„odstraňování“. 
 
6. V ustanovení článku III. odst. 3.2.1.1. se slova „k tomuto zákonu“ nahrazují „k Zákonu 

o odpadech“. 
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7. V ustanovení článku III. se odst. 3.2.5.  ruší a nahrazuje se tímto zněním: „3.2.5. 
Autovrak je  každé úplné nebo neúplné motorové vozidlo, které bylo určeno  k provozu 
na  pozemních komunikacích pro  přepravu osob, zvířat nebo věcí (dále  jen "vozidlo") a 
stalo se odpadem podle Zákona o odpadech.“   

 
8. V ustanovení článku III. odst. 3.2.14. se slova „Sběr komunálního odpadu“ nahrazují 

„Sběr odpadů“. 
 
9. V ustanovení článku III. odst. 3.2.27. se za slovo „předpise“ vkládá odkaz č. 1, tohoto 

znění „1 vyhláška Ministerstva životního prostředí ČR č. 381/2001 Sb.,  kterou se 
stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro 
účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, 
dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů)“. 

 
10. V ustanovení článku IV. odst. 4.5. se za slova „je provozovatelem zařízení“ vkládají 

slova „k využívání nebo odstraňování nebo sběru nebo k výkupu určeného druhu 
odpadu nebo osoba, která je provozovatelem zařízení“. 

 
11. V ustanovení článku VI. odst. 6.5. se slovo „zneškodnění“ nahrazuje slovem 

„odstranění“. 
 
12. V ustanovení článku VI. odst. 6.13. se slovo „zneškodňování“ nahrazuje slovem 

„odstraňování“. 
 
13. V ustanovení článku VII. odst. 7.3., třetí odrážka se za slova „Výdejní místa“ doplňuje 

slovo „pytlů“. 
 
14. V ustanovení článku X. odst. 10.3. se slovo „zneškodnění“ nahrazuje slovem 

„odstranění“. 
 
15. V ustanovení článku XI. odst. 11.3. se slovo „zneškodnění“ nahrazuje slovem 

„odstranění“. 
 
16. Ustanovení článku XII. se ruší a nahrazuje se tímto textem: „XII. Pokuty a sankce. 
 

12.1. Porušení této vyhlášky se postihuje podle zvláštních právních předpisů. 
12.2. Městský úřad v Jablonci nad Nisou–oddělení životního prostředí uloží za 

správní delikt dle § 66 odst.1) Zákona o odpadech pokutu ve výši do 
300 000 Kč právnické osobě nebo fyzické osobě  oprávněné k podnikání, která : 
využívá systému zavedeného Městem pro nakládání s komunálním odpadem bez 
písemné smlouvy s Městem nebo která nemá zajištěno využití nebo odstraňování 
odpadů v souladu se Zákonem o odpadech. 

12.3. Městský úřad v Jablonci nad Nisou–oddělení životního prostředí (nebo Česká 
inspekce životního prostředí) uloží za správní delikt  dle § 66 odst.5) Zákona o 
odpadech pokutu  ve výši do 1 000 000 Kč právnické osobě nebo fyzické osobě  
oprávněné k podnikání, která poruší jinou  povinnost stanovenou  Zákonem o 
odpadech nebo povinnost  uloženou rozhodnutím na základě Zákona o odpadech. 

12.4. Městský úřad v Jablonci nad Nisou uloží pokutu až do výše 20 000 Kč fyzické 
osobě, která není podnikatelem a dopustí se přestupku tím, že se zbaví 
autovraku v rozporu se Zákonem o obcích. 

12.5. Městský úřad v Jablonci nad Nisou–oddělení životního prostředí  současně 
může stanovit podmínky a lhůtu pro sjednání  nápravy. Při opětovném zjištění 
nedostatečného počtu  sběrných nádob, dochází-li tím k hygienickým a 
estetickým  závadám, Městský úřad v Jablonci nad Nisou–oddělení životního 
prostředí  nařídí vlastníkovi zajistit  větší počet nádob.“ 
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Článek II. 
Závěrečná ustanovení 

 
1. Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po jejím vyhlášení 

na úřední desce Městského úřadu v Jablonci nad Nisou. 
 
2. Právní vztahy založené mezi Městem a právnickými osobami nebo fyzickými osobami 

oprávněnými k podnikání na základě písemné dohody o zneškodňování odpadu, 
zůstávají touto obecně závaznou vyhláškou nedotčeny. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 …………………………………. 
 RNDr. Jiří Čeřovský 
 starosta města 
 
 
 
 
 
 …………………………………. 
 Mgr. Petr Karásek
 místostarosta města 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OZV byla vydána na  ZM dne 2.9.2004 
             a nabývá účinnosti 30.9.2004 
(vyvěšeno na úřední desce 14.9.-30.9.2004) 
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zrušena k 7.5.2006 OZV č. 10/2006 
5/2005 

Obecně závazná vyhláška 
Města Jablonce nad Nisou 

 

O SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU, 
PŘEPRAVY, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A 

ODSTRAŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ 
 

A SYSTÉMU NAKLÁDÁNÍ SE STAVEBNÍM 
ODPADEM NA ÚZEMÍ MĚSTA JABLONCE NAD 

NISOU 
(vyhláška o nakládání s odpady) 

 
 

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou se na svém jednání dne 19.5.2005 usneslo 
vydat na základě § 10 a § 84 odst. 2, písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších změn a doplňků a podle § 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), tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen vyhláška). 
 
 

Článek I. 
Předmět vyhlášky 

 
1.1. Tato vyhláška stanoví systém shromažďování sběru, přepravy, třídění, využívání a 

odstraňování komunálního odpadu a odpadu stavebního, vznikajícího na 
katastrálním území města Jablonce nad Nisou (dále jen Město). 

1.2. Tato vyhláška se týká odpadů, zařazených podle Katalogu odpadů1 do skupiny 20 - 
Komunální odpady (odpady z domácností a podobné živnostenské, průmyslové 
odpady a odpady z úřadů) včetně složek z odděleného sběru a 17 – Stavební a 
demoliční odpady (včetně vytěžené zeminy z kontaminovaných míst). 

1.3. Systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování 
komunálních odpadů dle této vyhlášky se týká i nebezpečných, velkoobjemových, 
využitelných složek  komunálního odpadu. 

 
 

Článek II. 
Rozsah působnosti vyhlášky 

 
2.1. Tato vyhláška je závazná pro všechny fyzické osoby s trvalým pobytem ve Městě a 

další fyzické osoby zdržující se ve Městě (bez ohledu na jejich trvalý pobyt) (dále i 
jako „původci odpadů“ nebo „fyzické osoby“). 

 
 
 

Článek III. 
Základní pojmy 

                                                 
1 vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam 
nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při 
udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů), ve znění pozdějších předpisů. 
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3.1. Pro potřeby této vyhlášky se charakterizují některé pojmy následovně: 

3.2.1. Sběrné nádoby jsou typizované nádoby (popelnice,  kontejnery, odpadkové 
koše), velkoobjemové kontejnery nebo pytle splňující technické parametry 
podle zvláštních předpisů, odsouhlasené pověřenou osobou určené ke  
shromažďování  komunálního odpadu,  využitelných složek komunálního 
odpadu či velkoobjemového  odpadu do doby jeho odvozu pověřenou 
osobou. 

3.2.2. Dostatečný objem sběrné nádoby na  komunální odpad z domácností je 
takový vnitřní objem  sběrné nádoby, který při dané četnosti odvozu 
odpadu  umožňuje uložit veškerý odpad vznikající při provozu  domácnosti.  

3.2.3. Stanoviště sběrných nádob je místo, kde jsou sběrné nádoby  trvale nebo 
přechodně umístěny za účelem shromažďování  komunálního odpadu. 
Stanoviště sběrných  nádob se určuje dohodou Městského úřadu 
v Jablonci nad Nisou–oddělení životního prostředí, dopravního a silničního 
úřadu, pověřené osoby, provádějící svoz a vlastníka nebo správce domu, 
pro jehož potřebu má stanovišť sloužit. Za technický stav stanovišť 
kontejnerů na sídlištích odpovídá Město, resp. Městský úřad v Jablonci 
nad Nisou-oddělení životního prostředí. Za čistotu a pořádek na stanovišti 
zodpovídá jeho uživatel. 

3.2.4. Sběrný dvůr je místo určené Městem, kam mohou fyzické  osoby odkládat 
v provozní době vytříděné druhy odpadů  uvedené v provozním řádu tohoto 
zařízení a na informační  tabuli umístěné u vchodu do tohoto zařízení. 

3.2.5. Velkoobjemový odpad je pro účel této vyhlášky odpad  z domácností, 
který s ohledem na své rozměry či hmotnost  nelze odkládat do běžných 
nádob určených pro sběr a odvoz  směsného či zbytkového komunálního 
odpadu (popelnice,  kontejnery 1.100 l, pytle). Jedná se o: nábytek, 
matrace, koberce, linolea, textilie, boty, lyže, sáňky, boby, kola, dveře, WC, 
umyvadla, plastové vany a bioodpad. 

3.2.6. Bioodpad je pro účel této vyhlášky odpad biologického  původu : tráva, 
listí, větve a ostatní biologicky rozložitelný odpad. 

3.2.7. Stavební odpad je odpad vznikající při drobných opravách a údržbě bytů 
fyzických osob a výstavbě  a demolicích staveb a je takto označen 
v Katalogu odpadů2. 

3.2.8. Správce domu - pro potřeby této vyhlášky se správcem domu rozumí 
podnikatel (realitní kancelář, bytové družstvo atp.), který je písemně 
pověřen vlastníkem domu k zajištění činností souvisejících se správou a 
údržbou domu. 

 
 
 

Článek IV. 
Nakládání s komunálním odpadem. 

 
4.1.  Fyzické osoby, na které se vztahuje tato vyhláška,  ukládají komunální odpad   

vzniklý jejich činností pouze do, pro jejich potřebu určených a označených, sběrných 
nádob. Jsou-li sběrné nádoby určeny (označeny) pouze pro určitý druh komunálního 
odpadu (separovaný  sběr, velkoobjemový odpad, odpad ze zeleně), ukládají do  
těchto nádob pouze ty odpady, pro které jsou určeny. 
 

4.2. Fyzickým osobám se zakazuje: 
1. odkládat komunální odpad mimo sběrné nádoby, 
2. využívat (zneužívat) sběrné nádoby k jinému účelu než k ukládání  odpadu, pro 

který jsou určeny,  
3. odkládat komunální odpad do  sběrných nádob na využitelný odpad, 
4. vybírat a rozhazovat předměty odložené ve  sběrných nádobách, 

                                                 
2 viz Příloha 1 vyhlášky Ministerstva životního prostředí č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, 
Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup 
při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů), ve znění pozdějších předpisů. 
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5. do odpadkových košů na veřejných prostranstvích odkládat  komunální odpad 
vznikající v domácnostech nebo odpad  vznikající při podnikatelské činnosti. 

 
 

Článek V. 
Komunální odpad. 

 
5.1. Ve Městě je zajišťován sběr komunálního odpadu pomocí sběrných nádob 

umístěných na  stálých nebo přechodných stanovištích na území Města.  
K odkládání komunálního odpadu lze používat následující typy  sběrových nádob : 
1. Popelnice kovové či plastové - objem 60 l, 80 l, 110 l, 120 l,  240 l, 340 l 
2. Kontejnery kovové či plastové - objem 660 l, 770 l , 1.100 l 
3. Plastové pytle označené logem pověřené osoby - objem 60 l, 110 l 
4. Velkoobjemové kontejnery - 5m³ a 7m³ (pouze  v nepřístupných svozových 

oblastech) 
5. Odpadkové koše 

5.2. Fyzické osoby, na které se vztahuje tato vyhláška,  ukládají komunální odpad do 
sběrných nádob, které jsou určeny pro  jejich potřebu (viz smlouva, uzavřená 
s Městem zastoupeným pověřenou osobou3, v níž jsou specifikovány podmínky jako 
např. počet nádob či určení stanoviště nádob, které jsou pro potřebu jednotlivých 
domů a domácností)  tak, aby nedocházelo ke znečištění stanovišť sběrných nádob,  
přístupových cest k nim a okolí. Odkládání odpadu mimo nádoby, na tento odpad 
určené,  je přísně zakázáno. Využívání jinými osobami, než pro které jsou stanoviště 
a nádoby určeny, je rovněž zakázáno.  

5.3. Pytlový svoz odpadu je realizován pouze prostřednictvím pytlů označených logem  
pověřené osoby. Pytle po naplnění a zavázání musí být fyzickými osobami v den 
odvozu umísťovány na  svozovou trasu (k místu bydliště). Odložené pytle s odpadem 
odebírá pověřená osoba v den, kdy zajišťuje svoz komunálního odpadu z klasických 
sběrných nádob. 

5.4. Prodej pytlů zajišťuje Město, Severočeské komunální služby s.r.o.  a Severočeské 
sběrné suroviny a.s za úplatu v okamžiku jejich převzetí. Cena pytle zahrnuje jeho 
výrobní  cenu, cenu odvozu a odstranění odpadu na skládce. 

5.5. Stanoviště sběrných nádob (čl. 3.2.3. vyhlášky) jsou  individuální nebo společná pro  
více uživatelů. Jejich  umístění je voleno s přihlédnutím k donosovým vzdálenostem,  
hygienickým podmínkám, dopravní přístupnosti a svozové  technice pověřené osoby. 

5.6. Stanoviště sběrných nádob udržují vlastníci (správci)  nemovitostí průběžně ve stavu 
způsobilém pro manipulaci  s nádobami za účelem vysypání odpadu do sběrového 
vozu či  naložení nádob za účelem jejich odvozu. V zimním období to  znamená očistit 
nádoby a stanoviště od sněhu a ledu.  

5.7. Pravidelný a včasný odvoz komunálního  odpadu provádí pověřená osoba na základě 
smlouvy uzavřené  s Městem. 

5.8. Základní intervaly odvozu komunálního  odpadu : 
1krát týdně 
1 krát za 14 dnů 
2krát týdně 
kombinovaný odvoz (zima 1 krát týdně, léto 1 krát za 14 dnů),  přičemž za zimní 

období se pro účel této  vyhlášky počítá období od 1.11. do 30.4.  
a letní období od 1.5 do 31.10. 

Interval odvozu delší než 1 krát za 14 dnů nebude realizován  z hygienických 
důvodů. 

Četnost odvozu komunálního odpadu je  možné v průběhu kalendářního roku 
měnit na základě písemné  žádosti adresované pověřené osobě. 

5.9. Odvoz odpadu je uskutečňován od pondělí do pátku (ve  výjimečných případech 
v sobotu či v neděli – např. v zimním období za kalamitní  situace, státní svátky 
apod.) ve dvousměnném provozu. 

                                                 
3 obchodní společnosti Severočeské komunální služby s.r.o.,  IČ: 62738542, se sídlem: 
Smetanova 91, 46601 Jablonec nad Nisou, Krajský soud v Ústí n.L., spis zn.: C 8513 (dále 
jen SKS) 
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5.10. Termín odvozu (týdenní harmonogram) komunálních odpadů je k dispozici u 
pověřené osoby a dále u Městského úřadu v Jablonci nad Nisou – oddělení životního 
prostředí. 

5.11. Odvoz komunálního odpadu musí být prováděn takovým způsobem, aby  se 
maximálně omezily možné negativní vlivy na životní  prostředí. 

 
 

Článek VI. 
Využitelné složky komunálního odpadu. 

 
6.1. Ve Městě je zaveden tříděný sběr využitelných složek komunálního odpadu (dále i 

jako „separovaný odpad“). 
6.2. V rámci této služby jsou sbírány následující komodity : 

Noviny, časopisy, karton; 
Plastové lahve od nápojů (PET lahve); 
Ostatní plasty včetně polyethylenových obalů; 
Sklo barevné i bílé; 
Nápojové kartony; 
Železo; 
Barevné kovy. 

6.3. Fyzické osoby jsou povinny od data zajišťování této služby dle této vyhlášky odděleně 
třídit odpady dle jednotlivých komodit uvedených v čl. 6.2. vyhlášky.  
Pro odkládání vytříděných komodit odpadů jsou fyzickým osobám k dispozici 
následující služby: 
- speciální kontejnery o objemu 1100 l na noviny, časopisy a kartón – modré 

barvy, na PET lahve - žluté barvy, a dále na sklo barevné - zelené kontejnery; tyto 
kontejnery jsou opatřeny samolepkami s označením, pro který druh tříděných 
odpadů jsou určeny,  

- speciální kopule bílé barvy určené na bílé (průhledné) sklo, 
- na výdejních místech jsou k dispozici pytle: 

- oranžové barvy na nápojové kartony tj. krabice od džusů, mléka a vín,  
- žluté barvy na ostatní plasty, 
- šedé barvy na plechové obaly.  

- Výdejní místa pytlů tyto: 
Městský úřad v Jablonci nad Nisou-vnitřní informační středisko. Mírové náměstí 
3100/19,  
Severočeské komunální  služby s.r.o., Smetanova 91, Jablonec nad Nisou.  

- Místa pro odevzdání naplněných pytlů jsou totožná se stanovišti na separovaný 
odpad – termíny k odevzdání pytlů a seznam stanovišť jsou k dispozici na 
Městském úřadě  v Jablonci nad Nisou - oddělení životního prostředí. 

- Sběrné dvory Města: 
a) Severočeské sběrné suroviny a.s., provozovna Jablonec n.N.  

- výkupny: Nákladní 24, Svatopluka Čecha 11, Želivského 5 - přijímají od 
fyzických osob: noviny, časopisy, karton, sklo barevné i bílé, plastové 
obaly, nápojové kartony, železo, barevné kovy, autobaterie.  

b) Severočeské komunální služby s.r.o. , 
- překladiště Proseč nad Nisou – přijímá od fyzických osob: noviny, časopisy, 

karton, sklo barevné i bílé, ostatní plasty, nápojové kartony, železo, barevné kovy. 
 
Do speciálních kontejnerů na separovaný odpad je zakázáno umisťovat jiné odpady, 
než pro které jsou předmětné nádoby určeny. 
Počet, četnost odvozu a umístění speciálních kontejnerů určuje Město po dohodě 
s pověřenou osobou. 
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Článek VII. 
Nebezpečné složky komunálního odpadu. 

 
7.1. Město zajišťuje sběr a odvoz nebezpečných složek  komunálního odpadu na svém 

území formou  mobilního sběru a odložením ve sběrných dvorech. 
7.2. Mobilní sběr je zajišťován Městem prostřednictvím pověřené osoby v předem  

zveřejněných termínech a čase na k tomu účelu určených a označených  
přechodných stanovištích na území Města. 

7.3. Fyzické osoby odkládají nebezpečné složky komunálního odpadu pouze v určený den 
a hodinu na stanovišti určeném pro mobilní sběr; v jinou dobu je odkládání 
nebezpečných složek komunálního odpadu na stanovištích určených pro mobilní 
sběr nebezpečných složek komunálního odpadu zakázáno. 

7.4. Fyzické  osoby, které jsou hlášeny k trvalému pobytu na území Města, mohou 
odkládat nebezpečné složky komunálního odpadu za  podmínek stanovených 
provozním řádem ve  sběrných dvorech: 
a) Překladiště Proseč nad Nisou, Severočeské komunální služby s.r.o., 
b) Sběrný dvůr Smetanova 91, Severočeské komunální služby s.r.o., 
c) V ulici Želivského 5 , Severočeské sběrné suroviny a.s. 

 
 

Článek VIII. 
Velkoobjemové odpady. 

 
8.1. Služba je zajišťována pomocí velkoobjemových kontejnerů  o objemu 5m³ a 7m³ 

umístěných v areálu výkupny v ulici Želivského 5 v Jablonci nad Nisou  (Severočeské 
sběrné suroviny a.s.). Tuto službu mohou fyzické osoby využívat v provozní době 
výkupny a za stanovených podmínek. 

8.2. V provozní době překladiště Proseč nad Nisou zde mohou fyzické osoby odkládat svůj 
velkoobjemový odpad z domácností. 

 
 

Článek IX. 
Bioodpady. 

 
9.1. Fyzické osoby mohou kompostovatelný bioodpad využít samy.  
9.2. Bioodpad je zakázáno odkládat do nádob na komunální odpad (popelnice, 

kontejnery, plastové pytle, odpadkové koše), do nádob na využitelné složky 
komunálního odpadu. 

9.3.     V provozní době překladiště Proseč nad Nisou zde mohou fyzické osoby odkládat svůj  
biodpad z domácností. 

9.4. Pro odvoz a odstranění vánočních stromků bude Městem organizován individuální 
sběr, jehož způsob (termíny, odvozová místa) bude včas zveřejněn (v denním tisku, 
na úřední desce Městského úřadu v Jablonci nad Nisou atp.). 

 
 
 
 

Článek X. 
Nakládání se stavebním odpadem. 

 
10.1. Fyzické osoby, při jejichž činnosti vzniká odpad zařazený dle Katalogu odpadů jako 

stavební odpad4, se mohou obrátit na Městský úřad v Jablonci nad Nisou-oddělení 
životního, který poskytne informaci o provozovatelích zařízení na úpravu stavebního 
odpadu. 

                                                 
4 viz Příloha 1 vyhlášky Ministerstva životního prostředí č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, 
Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup 
při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů), ve znění pozdějších předpisů. 
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10.2. Městský úřad v Jablonci nad Nisou-oddělení životního prostředí eviduje, zveřejňuje a 
na požádání zašle informace o provozovatelích zařízení na úpravu  stavebního 
odpadu. 

10.3. Stavební odpad, který není možné předat k dalšímu využití,  je nutno předat za 
účelem odstranění do zařízení k tomuto účelu určenému a schválenému – např. na 
Překladiště  Proseč nad Nisou. 

10.4. Je zakázáno odkládat stavební odpad do sběrných nádob na  komunální odpad či do 
nádob na využitelné  složky komunálního odpadu. 

 
 

Článek XI. 
Pokuty a sankce. 

 
11.1. Porušení této vyhlášky se postihuje podle zvláštních právních předpisů.5 
 

 
 

Článek XII. 
Závěrečná ustanovení. 

 
12.1. Kontrolu dodržování této vyhlášky jsou povinni provádět zejména: 

1. zaměstnanci Města-Městského úřadu v Jablonci nad Nisou-oddělení životního  
prostředí. 

12.2. Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctý den po jejím vyhlášení na úřední desce 
Městského úřadu v Jablonci nad Nisou.   

12.3. Dnem nabytí účinnosti této vyhlášky se v plném rozsahu ruší obecně závazná 
vyhláška č. 5/2003, o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a 
odstraňování komunálních odpadů a systému nakládání se stavebním odpadem na 
území města Jablonce nad Nisou ze dne 19.6.2003, v účinnosti od 13.7.2003 a 
obecně závazná vyhláška č. 7/2004, kterou se mění a doplňuje obecně závazná 
vyhláška č. 5/2003 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a 
odstraňování komunálních odpadů a systému nakládání se stavebním odpadem na 
území města Jablonce nad Nisou ze dne 2.9.2004, v účinnosti od 30.9.2004. 

 
 
 
 
 
 …………………………………. 
 RNDr. Jiří Čeřovský 
 starosta města 
 
 
 
 
 
 
 
 …………………………………. 
 Mgr. Petr Karásek
 místostarosta města 
 
 
 
 
 
OZV byla vydána na  ZM dne 19.5.2005 
             a nabývá účinnosti 10.6.2005 
(vyvěšeno na úřední desce 25.5.2005 - 9.6.2005) 
                                                 
5 Zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů. 
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10/2006 
Obecně závazná vyhláška 
Města Jablonce nad Nisou 

 

O SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU, 
PŘEPRAVY, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A 

ODSTRAŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ 
 

A SYSTÉMU NAKLÁDÁNÍ SE STAVEBNÍM 
ODPADEM NA ÚZEMÍ MĚSTA JABLONCE NAD 

NISOU 
(vyhláška o nakládání s odpady) 

 
 

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou se na svém jednání dne 20.4.2006 usneslo 
usnesením č. 65/2006 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 dle § 10 písm. d) a § 84 odst. 2, písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku: 
 
 

Článek I. 
Předmět vyhlášky 

 
1.1. Tato obecně závazná vyhláška (dále jen „vyhláška“) města Jablonce nad Nisou (dále 

jen „Město“) stanoví systém shromažďování sběru, přepravy, třídění, využívání a 
odstraňování komunálního odpadu a odpadu stavebního, vznikajícího na 
katastrálním území Města. 

1.2. Tato vyhláška se týká odpadů, zařazených podle Katalogu odpadů1 do skupiny 20 - 
Komunální odpady včetně složek z odděleného sběru a 17 – Stavební a demoliční 
odpady. 

1.3. Systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování 
komunálních odpadů dle této vyhlášky se týká i nebezpečných, velkoobjemových, 
využitelných složek  komunálního odpadu. 

 
 

Článek II. 
Rozsah působnosti vyhlášky 

 
2.1. Tato vyhláška je závazná pro všechny fyzické osoby s trvalým pobytem ve Městě a 

další fyzické osoby zdržující se ve Městě (bez ohledu na jejich trvalý pobyt) (dále jako 
„fyzické osoby“). 

 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, 
Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů 
a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů), ve znění 
pozdějších předpisů. 
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Článek III. 
Základní pojmy 

 
3.1. Pro potřeby této vyhlášky se charakterizují některé pojmy následovně: 

3.1.1. Sběrné nádoby jsou typizované nádoby (popelnice,  kontejnery, odpadkové 
koše), velkoobjemové kontejnery nebo pytle splňující technické parametry podle 
zvláštních předpisů, odsouhlasené pověřenou osobou určené ke  
shromažďování  komunálního odpadu,  využitelných složek komunálního 
odpadu či velkoobjemového  odpadu do doby jeho odvozu pověřenou osobou. 

3.1.2. Dostatečný objem sběrné nádoby na  komunální odpad z domácností je 
takový vnitřní objem  sběrné nádoby, který při dané četnosti odvozu odpadu  
umožňuje uložit veškerý odpad vznikající při provozu  domácnosti.  

3.1.3. Stanoviště sběrných nádob je místo, kde jsou sběrné nádoby  trvale nebo 
přechodně umístěny za účelem shromažďování  komunálního odpadu. 
Stanoviště sběrných  nádob se určuje dohodou Městského úřadu v Jablonci 
nad Nisou–oddělení životního prostředí, dopravního a silničního úřadu, 
pověřené osoby, provádějící svoz a vlastníka domu, pro jehož potřebu má 
stanovišť sloužit. Za technický stav stanovišť kontejnerů na sídlištích odpovídá 
Město, resp. Městský úřad v Jablonci nad Nisou-oddělení životního prostředí. 
Za čistotu a pořádek na stanovišti zodpovídá jeho uživatel. 

3.1.4. Sběrný dvůr je místo určené Městem, kam mohou fyzické  osoby odkládat 
v provozní době vytříděné druhy odpadů  uvedené v provozním řádu tohoto 
zařízení a na informační  tabuli umístěné u vchodu do tohoto zařízení. 

3.1.5. Velkoobjemový odpad je pro účel této vyhlášky odpad  z domácností, který 
s ohledem na své rozměry či hmotnost  nelze odkládat do běžných nádob 
určených pro sběr a odvoz  směsného či zbytkového komunálního odpadu 
(popelnice,  kontejnery 1.100 l, pytle). Jedná se o: nábytek, matrace, koberce, 
linolea, textilie, boty, lyže, sáňky, boby, kola, dveře, WC, umyvadla, plastové 
vany a bioodpad. 

3.1.6. Bioodpad je pro účel této vyhlášky odpad biologického  původu : tráva, listí, 
větve a ostatní biologicky rozložitelný odpad. 

3.1.7. Stavební odpad je odpad vznikající při drobných opravách a údržbě bytů 
fyzických osob a výstavbě  a demolicích staveb a je takto označen v Katalogu 
odpadů2. 

 
 
 

Článek IV. 
Nakládání s komunálním odpadem. 

 
4.1.  Fyzické osoby, na které se vztahuje tato vyhláška,  ukládají komunální odpad   

vzniklý jejich činností pouze do, pro jejich potřebu určených a označených, sběrných 
nádob. Jsou-li sběrné nádoby určeny (označeny) pouze pro určitý druh komunálního 
odpadu (separovaný  sběr, velkoobjemový odpad, odpad ze zeleně), ukládají do  
těchto nádob pouze ty odpady, pro které jsou určeny. 
 

4.2. Fyzickým osobám se zakazuje:  
1. odkládat komunální odpad do  sběrných nádob na využitelné složky 

komunálního odpadu, 
2. do odpadkových košů na veřejných prostranstvích odkládat  komunální odpad 

vznikající při podnikatelské činnosti. 
 
 
 
 

                                                 
2 viz Příloha 1 vyhlášky Ministerstva životního prostředí č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog 
odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu 
odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů), ve 
znění pozdějších předpisů. 
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Článek V. 
Komunální odpad. 

 
5.1. Ve Městě je zajišťován sběr komunálního odpadu pomocí sběrných nádob 

umístěných na stálých místech na území Města. K odkládání komunálního odpadu 
lze používat následující typy  sběrových nádob : 
1. Popelnice kovové či plastové - objem 60 l, 80 l, 110 l, 120 l,  240 l, 340 l 
2. Kontejnery kovové či plastové - objem 660 l, 770 l , 1.100 l 
3. Plastové pytle označené logem pověřené osoby - objem 60 l, 110 l 
4. Velkoobjemové kontejnery - 5m³ a 7m³ (pouze  v nepřístupných svozových 

oblastech) 
5. Odpadkové koše 

5.2. Fyzické osoby, na které se vztahuje tato vyhláška,  ukládají komunální odpad do 
sběrných nádob, které jsou určeny pro  jejich potřebu (viz smlouva, uzavřená 
s Městem zastoupeným pověřenou osobou3, v níž jsou specifikovány podmínky jako 
např. počet nádob či určení stanoviště nádob, které jsou pro potřebu jednotlivých 
domů a domácností).  

5.3. Pytlový svoz odpadu je realizován pouze prostřednictvím pytlů označených logem  
pověřené osoby. Pytle po naplnění a zavázání musí být fyzickými osobami v den 
odvozu umísťovány na  svozovou trasu (k místu bydliště). Odložené pytle s odpadem 
odebírá pověřená osoba v den, kdy zajišťuje svoz komunálního odpadu z klasických 
sběrných nádob. 

5.4. Prodej pytlů zajišťuje Město, Severočeské komunální služby s.r.o. za úplatu 
v okamžiku jejich převzetí. Cena pytle zahrnuje jeho výrobní  cenu, cenu odvozu a 
odstranění odpadu na skládce. 

5.5. Stanoviště sběrných nádob (čl. 3.1.3. vyhlášky) jsou  individuální nebo společná pro  
více uživatelů. Jejich  umístění je voleno s přihlédnutím k donosovým vzdálenostem,  
hygienickým podmínkám, dopravní přístupnosti a svozové  technice pověřené osoby. 

5.6. Pravidelný a včasný odvoz komunálního  odpadu provádí pověřená osoba na základě 
smlouvy uzavřené  s Městem. 

5.7. Základní intervaly odvozu komunálního  odpadu : 
1krát týdně 
1 krát za 14 dnů 
2krát týdně 
kombinovaný odvoz (zima 1 krát týdně, léto 1 krát za 14 dnů),  přičemž za zimní 

období se pro účel této  vyhlášky počítá období od 1.11. do 30.4.  
a letní období od 1.5 do 31.10. 

Interval odvozu delší než 1 krát za 14 dnů nebude realizován  z hygienických 
důvodů.4 

5.8. Odvoz odpadu je uskutečňován od pondělí do pátku (ve  výjimečných případech 
v sobotu či v neděli – např. v zimním období za kalamitní  situace, státní svátky 
apod.) ve dvousměnném provozu. 

5.9. Termín odvozu (týdenní harmonogram) komunálních odpadů je k dispozici u 
pověřené osoby. 

5.10. Odvoz komunálního odpadu musí být prováděn takovým způsobem, aby  se 
maximálně omezily možné negativní vlivy na životní  prostředí. 

 
 

Článek VI. 
Využitelné složky komunálního odpadu. 

 
6.1. Ve Městě je zaveden tříděný sběr využitelných složek komunálního odpadu (dále i 

jako „separovaný odpad“). 

                                                 
3 obchodní společnosti Severočeské komunální služby s.r.o.,  IČ: 62738542, se sídlem: Smetanova 
4588/91, 46601 Jablonec nad Nisou, Krajský soud v Ústí n.L., spis zn.: C 8513  
4 V případě potřeby lze četnost odvozu komunálního odpadu v průběhu kalendářního roku měnit na 
základě písemné  žádosti adresované pověřené osobě. 
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6.2. V rámci této služby jsou sbírány následující komodity : 
Papír a výrobky z něj; 
Plastové lahve od nápojů (PET lahve); 
Ostatní plasty včetně polyethylenových obalů; 
Sklo barevné i bílé; 
Nápojové kartony; 
Železo; 
Barevné kovy. 

6.3. Fyzické osoby jsou povinny od data zajišťování této služby dle této vyhlášky odděleně 
třídit odpady dle jednotlivých komodit uvedených v čl. 6.2. vyhlášky.  
Pro odkládání vytříděných komodit odpadů jsou fyzickým osobám k dispozici 
následující služby: 
- speciální kontejnery o objemu 1100 l na noviny, časopisy a kartón – modré 

barvy, na PET lahve - žluté barvy, a dále na sklo barevné - zelené kontejnery; tyto 
kontejnery jsou opatřeny samolepkami s označením, pro který druh tříděných 
odpadů jsou určeny,  

- speciální kopule bílé barvy určené na bílé (průhledné) sklo, 
- na výdejních místech jsou k dispozici pytle: 

- oranžové barvy na nápojové kartony tj. krabice od džusů, mléka a vín,  
- žluté barvy na ostatní plasty, 
- šedé barvy na plechové obaly.  

- Výdejní místa pytlů tyto: 
Městský úřad v Jablonci nad Nisou-vnitřní informační středisko. Mírové náměstí 
3100/19,  
Severočeské komunální  služby s.r.o., Smetanova 91, Jablonec nad Nisou.  

- Místa pro odevzdání naplněných pytlů jsou totožná se stanovišti na separovaný 
odpad – termíny k odevzdání pytlů a seznam stanovišť jsou k dispozici na 
Městském úřadě  v Jablonci nad Nisou - oddělení životního prostředí. 

- Sběrné dvory Města: 
a) Severočeské sběrné suroviny a.s., provozovna Jablonec n.N.  

- výkupny: Nákladní 24, Svatopluka Čecha 11, Želivského 5 - přijímají od 
fyzických osob: noviny, časopisy, karton, sklo barevné i bílé, plastové 
obaly, nápojové kartony, železo, barevné kovy, autobaterie.  

b) Severočeské komunální služby s.r.o. , 
- překladiště Proseč nad Nisou – přijímá od fyzických osob: noviny, časopisy, 

karton, sklo barevné i bílé, ostatní plasty, nápojové kartony, železo, barevné kovy. 
 
Do speciálních kontejnerů na separovaný odpad je zakázáno umisťovat jiné odpady, 
než pro které jsou předmětné nádoby určeny. 
Počet, četnost odvozu a umístění speciálních kontejnerů určuje Město po dohodě 
s pověřenou osobou. 

 
 
 

Článek VII. 
Nebezpečné složky komunálního odpadu. 

 
7.1. Město zajišťuje sběr a odvoz nebezpečných složek  komunálního odpadu na svém 

území formou  mobilního sběru anebo odložením ve sběrných dvorech. 
7.2. Mobilní sběr je zajišťován Městem prostřednictvím pověřené osoby v předem  

zveřejněných (oznámených) termínech a časech, na k tomu účelu určených a 
označených  přechodných stanovištích na území Města. 

7.3. Fyzické osoby odkládají nebezpečné složky komunálního odpadu pouze v určený den 
a hodinu na stanovišti určeném pro mobilní sběr; v jinou dobu je odkládání 
nebezpečných složek komunálního odpadu na stanovištích určených pro mobilní 
sběr nebezpečných složek komunálního odpadu zakázáno. 

7.4. Fyzické  osoby, které jsou hlášeny k trvalému pobytu na území Města, mohou 
odkládat nebezpečné složky komunálního odpadu za  podmínek stanovených 
provozním řádem ve  sběrných dvorech: 
a) Překladiště Proseč nad Nisou, Severočeské komunální služby s.r.o., 
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b) Sběrný dvůr Smetanova 91, Severočeské komunální služby s.r.o., 
 
 

Článek VIII. 
Velkoobjemové odpady. 

 
8.1. V provozní době překladiště Proseč nad Nisou zde mohou fyzické osoby odkládat svůj 

velkoobjemový odpad z domácností. 
 
 

Článek IX. 
Bioodpady. 

 
9.1. Fyzické osoby mohou kompostovatelný bioodpad využít samy.  
9.2. Bioodpad je zakázáno odkládat do nádob na komunální odpad (popelnice, 

kontejnery, plastové pytle, odpadkové koše), do nádob na využitelné složky 
komunálního odpadu. 

9.3.     V provozní době překladiště Proseč nad Nisou zde mohou fyzické osoby odkládat svůj  
bioodpad z domácností. 

9.4. Pro odvoz a odstranění vánočních stromků bude Městem organizován individuální 
sběr, jehož způsob (termíny, odvozová místa) bude včas zveřejněn (v denním tisku, 
na úřední desce Městského úřadu v Jablonci nad Nisou atp.). 

 
 
 
 

Článek X. 
Nakládání se stavebním odpadem. 

 
10.1. Fyzické osoby, při jejichž činnosti vzniká odpad zařazený dle Katalogu odpadů jako 

stavební odpad5, se mohou obrátit na Městský úřad v Jablonci nad Nisou-oddělení 
životního, který poskytne informaci o provozovatelích zařízení na úpravu stavebního 
odpadu. 

10.2. Městský úřad v Jablonci nad Nisou-oddělení životního prostředí eviduje, zveřejňuje a 
na požádání zašle informace o provozovatelích zařízení na úpravu  stavebního 
odpadu. 

10.3. Stavební odpad, který není možné předat k dalšímu využití,  je nutno předat za 
účelem odstranění do zařízení k tomuto účelu určenému a schválenému – např. na 
Překladiště  Proseč nad Nisou. 

10.4. Je zakázáno odkládat stavební odpad do sběrných nádob na  komunální odpad či do 
nádob na využitelné  složky komunálního odpadu. 

 
 

Článek XI. 
Pokuty a sankce. 

 
11.1. Porušení této vyhlášky se postihuje podle zvláštních právních předpisů.6 
 

 
 
 
 
 

                                                 
5 viz Příloha 1 vyhlášky Ministerstva životního prostředí č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog 
odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu 
odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů), ve 
znění pozdějších předpisů. 
6 např. ustanovení § 66 (platí pro fyzické osoby podnikatele a právnické osoby), § 69 (fyzické osoby -
„autovraky“) zákona č. 185/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů; § 45, § 47 odst. 1 písm. d), h) 
zákona č. 200/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů 
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Článek XII. 
Závěrečná ustanovení. 

 
12.1. Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po vyhlášení na úřední desce 

Městského úřadu v Jablonci nad Nisou.   
12.2. Dnem nabytí účinnosti této vyhlášky se v plném rozsahu ruší obecně závazná 

vyhláška č. 5/2005, o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a 
odstraňování komunálních odpadů a systému nakládání se stavebním odpadem na 
území města Jablonce nad Nisou (vyhláška o odpadech) ze dne 19.5.2005, 
v účinnosti od 10.6.2005. 

 
 
 
 
 
 
 
 …………………………………. 
 RNDr. Jiří Čeřovský 
 starosta města 
 
 
 
 
 
 
 
 …………………………………. 
 Mgr. Petr Karásek
 místostarosta města 
 
 
 
 
 
OZV byla vydána na  32. ZM dne 20.4.2006 
             a nabývá účinnosti 7.5.2006 
(vyvěšeno na úřední desce 21.4.2006-9.5.2006) 
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10/2006+19/2006 
Obecně závazná vyhláška 
Města Jablonce nad Nisou 

 

O SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU, 
PŘEPRAVY, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A 

ODSTRAŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ 
 

A SYSTÉMU NAKLÁDÁNÍ SE STAVEBNÍM 
ODPADEM NA ÚZEMÍ MĚSTA JABLONCE NAD 

NISOU 
(vyhláška o nakládání s odpady) 

 
 

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou se na svém jednání dne 20.4.2006 usneslo 
usnesením č. 65/2006 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 dle § 10 písm. d) a § 84 odst. 2, písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku: 
 
 

Článek I. 
Předmět vyhlášky 

 
1.1. Tato obecně závazná vyhláška (dále jen „vyhláška“) města Jablonce nad Nisou (dále 

jen „Město“) stanoví systém shromažďování sběru, přepravy, třídění, využívání a 
odstraňování komunálního odpadu a odpadu stavebního, vznikajícího na 
katastrálním území Města. 

1.2. Tato vyhláška se týká odpadů, zařazených podle Katalogu odpadů1 do skupiny 20 - 
Komunální odpady včetně složek z odděleného sběru a 17 – Stavební a demoliční 
odpady. 

1.3. Systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování 
komunálních odpadů dle této vyhlášky se týká i nebezpečných, velkoobjemových, 
využitelných složek  komunálního odpadu. 

 
 

Článek II. 
Rozsah působnosti vyhlášky 

 
2.1. Tato vyhláška je závazná pro všechny fyzické osoby s trvalým pobytem ve Městě a 

další fyzické osoby zdržující se ve Městě (bez ohledu na jejich trvalý pobyt) (dále jako 
„fyzické osoby“). 

 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, 
Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů 
a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů), ve znění 
pozdějších předpisů. 
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Článek III. 
Základní pojmy 

 
3.1. Pro potřeby této vyhlášky se charakterizují některé pojmy následovně: 

3.1.1. Sběrné nádoby jsou typizované nádoby (popelnice,  kontejnery, odpadkové 
koše), velkoobjemové kontejnery nebo pytle splňující technické parametry podle 
zvláštních předpisů, odsouhlasené pověřenou osobou určené ke  
shromažďování  komunálního odpadu,  využitelných složek komunálního 
odpadu či velkoobjemového  odpadu do doby jeho odvozu pověřenou osobou. 

3.1.2. Dostatečný objem sběrné nádoby na  komunální odpad z domácností je 
takový vnitřní objem  sběrné nádoby, který při dané četnosti odvozu odpadu  
umožňuje uložit veškerý odpad vznikající při provozu  domácnosti.  

3.1.3. Stanoviště sběrných nádob je místo, kde jsou sběrné nádoby  trvale nebo 
přechodně umístěny za účelem shromažďování  komunálního odpadu. 
Stanoviště sběrných  nádob se určuje dohodou Městského úřadu v Jablonci 
nad Nisou–oddělení životního prostředí, dopravního a silničního úřadu, 
pověřené osoby, provádějící svoz a vlastníka domu, pro jehož potřebu má 
stanovišť sloužit. Za technický stav stanovišť kontejnerů na sídlištích odpovídá 
Město, resp. Městský úřad v Jablonci nad Nisou-oddělení životního prostředí. 

3.1.4. Sběrný dvůr je místo určené Městem, kam mohou fyzické  osoby odkládat 
v provozní době vytříděné druhy odpadů  uvedené v provozním řádu tohoto 
zařízení a na informační  tabuli umístěné u vchodu do tohoto zařízení. 

3.1.5. Velkoobjemový odpad je pro účel této vyhlášky odpad  z domácností, který 
s ohledem na své rozměry či hmotnost  nelze odkládat do běžných nádob 
určených pro sběr a odvoz  směsného či zbytkového komunálního odpadu 
(popelnice,  kontejnery 1.100 l, pytle). Jedná se o: nábytek, matrace, koberce, 
linolea, textilie, boty, lyže, sáňky, boby, kola, dveře, WC, umyvadla, plastové 
vany a bioodpad. 

3.1.6. Bioodpad je pro účel této vyhlášky odpad biologického  původu : tráva, listí, 
větve a ostatní biologicky rozložitelný odpad. 

3.1.7. Stavební odpad je odpad vznikající při drobných opravách a údržbě bytů 
fyzických osob a výstavbě  a demolicích staveb a je takto označen v Katalogu 
odpadů2. 

 
 
 

Článek IV. 
Nakládání s komunálním odpadem. 

 
4.1.  Fyzické osoby, na které se vztahuje tato vyhláška,  ukládají komunální odpad   

vzniklý jejich činností pouze do, pro jejich potřebu určených a označených, sběrných 
nádob. Jsou-li sběrné nádoby určeny (označeny) pouze pro určitý druh komunálního 
odpadu (separovaný  sběr, velkoobjemový odpad, odpad ze zeleně), ukládají do  
těchto nádob pouze ty odpady, pro které jsou určeny. 
 

4.2. Fyzickým osobám se zakazuje:  
1. odkládat komunální odpad do  sběrných nádob na využitelné složky 

komunálního odpadu, 
2. do odpadkových košů na veřejných prostranstvích odkládat  komunální odpad 

vznikající při podnikatelské činnosti. 
 
 
 
 

Článek V. 

                                                 
2 viz Příloha 1 vyhlášky Ministerstva životního prostředí č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog 
odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu 
odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů), ve 
znění pozdějších předpisů. 
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Komunální odpad. 
 
5.1. Ve Městě je zajišťován sběr komunálního odpadu pomocí sběrných nádob 

umístěných na stálých místech na území Města. K odkládání komunálního odpadu 
lze používat následující typy  sběrových nádob : 
1. Popelnice kovové či plastové - objem 60 l, 80 l, 110 l, 120 l,  240 l, 340 l 
2. Kontejnery kovové či plastové - objem 660 l, 770 l , 1.100 l 
3. Plastové pytle označené logem pověřené osoby - objem 60 l, 110 l 
4. Velkoobjemové kontejnery - 5m³ a 7m³ (pouze  v nepřístupných svozových 

oblastech) 
5. Odpadkové koše 

5.2. Fyzické osoby, na které se vztahuje tato vyhláška,  ukládají komunální odpad do 
sběrných nádob, které jsou určeny pro  jejich potřebu (viz smlouva, uzavřená 
s Městem zastoupeným pověřenou osobou3, v níž jsou specifikovány podmínky jako 
např. počet nádob či určení stanoviště nádob, které jsou pro potřebu jednotlivých 
domů a domácností).  

5.3. Pytlový svoz odpadu je realizován pouze prostřednictvím pytlů označených logem  
pověřené osoby. Pytle po naplnění a zavázání musí být fyzickými osobami v den 
odvozu umísťovány na  svozovou trasu (k místu bydliště). Odložené pytle s odpadem 
odebírá pověřená osoba v den, kdy zajišťuje svoz komunálního odpadu z klasických 
sběrných nádob. 

5.4. Prodej pytlů zajišťuje Město, Severočeské komunální služby s.r.o. za úplatu 
v okamžiku jejich převzetí. Cena pytle zahrnuje jeho výrobní  cenu, cenu odvozu a 
odstranění odpadu na skládce. 

5.5. Stanoviště sběrných nádob (čl. 3.1.3. vyhlášky) jsou  individuální nebo společná pro  
více uživatelů. Jejich  umístění je voleno s přihlédnutím k donosovým vzdálenostem,  
hygienickým podmínkám, dopravní přístupnosti a svozové  technice pověřené osoby. 

5.6. Pravidelný a včasný odvoz komunálního  odpadu provádí pověřená osoba na základě 
smlouvy uzavřené  s Městem. 

5.7. Základní intervaly odvozu komunálního  odpadu : 
1krát týdně 
1 krát za 14 dnů 
2krát týdně 
kombinovaný odvoz (zima 1 krát týdně, léto 1 krát za 14 dnů),  přičemž za zimní 

období se pro účel této  vyhlášky počítá období od 1.11. do 30.4.  
a letní období od 1.5 do 31.10. 

Interval odvozu delší než 1 krát za 14 dnů nebude realizován  z hygienických 
důvodů.4 

5.8. Odvoz odpadu je uskutečňován od pondělí do pátku (ve  výjimečných případech 
v sobotu či v neděli – např. v zimním období za kalamitní  situace, státní svátky 
apod.) ve dvousměnném provozu. 

5.9. Termín odvozu (týdenní harmonogram) komunálních odpadů je k dispozici u 
pověřené osoby. 

5.10. Odvoz komunálního odpadu musí být prováděn takovým způsobem, aby  se 
maximálně omezily možné negativní vlivy na životní  prostředí. 

 
 

Článek VI. 
Využitelné složky komunálního odpadu. 

 
6.1. Ve Městě je zaveden tříděný sběr využitelných složek komunálního odpadu (dále i 

jako „separovaný odpad“). 
6.2. V rámci této služby jsou sbírány následující komodity : 

Papír a výrobky z něj; 
                                                 
3 obchodní společnosti Severočeské komunální služby s.r.o.,  IČ: 62738542, se sídlem: Smetanova 
4588/91, 46601 Jablonec nad Nisou, Krajský soud v Ústí n.L., spis zn.: C 8513  
4 V případě potřeby lze četnost odvozu komunálního odpadu v průběhu kalendářního roku měnit na 
základě písemné  žádosti adresované pověřené osobě. 
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Plastové lahve od nápojů (PET lahve); 
Ostatní plasty včetně polyethylenových obalů; 
Sklo barevné i bílé; 
Nápojové kartony; 
Železo; 
Barevné kovy. 

6.3. Fyzické osoby jsou povinny od data zajišťování této služby dle této vyhlášky odděleně 
třídit odpady dle jednotlivých komodit uvedených v čl. 6.2. vyhlášky.  
Pro odkládání vytříděných komodit odpadů jsou fyzickým osobám k dispozici 
následující služby: 
- speciální kontejnery o objemu 1100 l na noviny, časopisy a kartón – modré 

barvy, na PET lahve - žluté barvy, a dále na sklo barevné - zelené kontejnery; tyto 
kontejnery jsou opatřeny samolepkami s označením, pro který druh tříděných 
odpadů jsou určeny,  

- speciální kopule bílé barvy určené na bílé (průhledné) sklo, 
- na výdejních místech jsou k dispozici pytle: 

- oranžové barvy na nápojové kartony tj. krabice od džusů, mléka a vín,  
- žluté barvy na ostatní plasty, 
- šedé barvy na plechové obaly.  

- Výdejní místa pytlů tyto: 
Městský úřad v Jablonci nad Nisou-vnitřní informační středisko. Mírové náměstí 
3100/19,  
Severočeské komunální  služby s.r.o., Smetanova 91, Jablonec nad Nisou.  

- Místa pro odevzdání naplněných pytlů jsou totožná se stanovišti na separovaný 
odpad – termíny k odevzdání pytlů a seznam stanovišť jsou k dispozici na 
Městském úřadě  v Jablonci nad Nisou - oddělení životního prostředí. 

- Sběrné dvory Města: 
a) Severočeské sběrné suroviny a.s., provozovna Jablonec n.N.  

- výkupny: Nákladní 24, Svatopluka Čecha 11, Želivského 5 - přijímají od 
fyzických osob: noviny, časopisy, karton, sklo barevné i bílé, plastové 
obaly, nápojové kartony, železo, barevné kovy, autobaterie.  

b) Severočeské komunální služby s.r.o. , 
- překladiště Proseč nad Nisou – přijímá od fyzických osob: noviny, časopisy, 

karton, sklo barevné i bílé, ostatní plasty, nápojové kartony, železo, barevné kovy. 
 
Do speciálních kontejnerů na separovaný odpad je zakázáno umisťovat jiné odpady, 
než pro které jsou předmětné nádoby určeny. 
Počet, četnost odvozu a umístění speciálních kontejnerů určuje Město po dohodě 
s pověřenou osobou. 

 
 
 

Článek VII. 
Nebezpečné složky komunálního odpadu. 

 
7.1. Město zajišťuje sběr a odvoz nebezpečných složek  komunálního odpadu na svém 

území formou  mobilního sběru anebo odložením ve sběrných dvorech. 
7.2. Mobilní sběr je zajišťován Městem prostřednictvím pověřené osoby v předem  

zveřejněných (oznámených) termínech a časech, na k tomu účelu určených a 
označených  přechodných stanovištích na území Města. 

7.3. Fyzické osoby odkládají nebezpečné složky komunálního odpadu pouze v určený den 
a hodinu na stanovišti určeném pro mobilní sběr; v jinou dobu je odkládání 
nebezpečných složek komunálního odpadu na stanovištích určených pro mobilní 
sběr nebezpečných složek komunálního odpadu zakázáno. 

7.4. Fyzické  osoby mohou odkládat nebezpečné složky komunálního odpadu za  
podmínek stanovených provozním řádem ve  sběrných dvorech: 
a) Překladiště Proseč nad Nisou, Severočeské komunální služby s.r.o., 
b) Sběrný dvůr Smetanova 91, Severočeské komunální služby s.r.o., 
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Článek VIII. 
Velkoobjemové odpady. 

 
8.1. V provozní době překladiště Proseč nad Nisou zde mohou fyzické osoby odkládat svůj 

velkoobjemový odpad z domácností. 
 
 

Článek IX. 
Bioodpady. 

 
9.1. Fyzické osoby mohou kompostovatelný bioodpad využít samy.  
9.2. Bioodpad je zakázáno odkládat do nádob na komunální odpad (popelnice, 

kontejnery, plastové pytle, odpadkové koše), do nádob na využitelné složky 
komunálního odpadu. 

9.3.     V provozní době překladiště Proseč nad Nisou zde mohou fyzické osoby odkládat svůj  
bioodpad z domácností. 

9.4. Pro odvoz a odstranění vánočních stromků bude Městem organizován individuální 
sběr, jehož způsob (termíny, odvozová místa) bude včas zveřejněn (v denním tisku, 
na úřední desce Městského úřadu v Jablonci nad Nisou atp.). 

 
 
 
 

Článek X. 
Nakládání se stavebním odpadem. 

 
10.1. Fyzické osoby, při jejichž činnosti vzniká odpad zařazený dle Katalogu odpadů jako 

stavební odpad5, se mohou obrátit na Městský úřad v Jablonci nad Nisou-oddělení 
životního, který poskytne informaci o provozovatelích zařízení na úpravu stavebního 
odpadu. 

10.2. Městský úřad v Jablonci nad Nisou-oddělení životního prostředí eviduje, zveřejňuje a 
na požádání zašle informace o provozovatelích zařízení na úpravu  stavebního 
odpadu. 

10.3. Stavební odpad, který není možné předat k dalšímu využití,  je nutno předat za 
účelem odstranění do zařízení k tomuto účelu určenému a schválenému – např. na 
Překladiště  Proseč nad Nisou. 

10.4. Je zakázáno odkládat stavební odpad do sběrných nádob na  komunální odpad či do 
nádob na využitelné  složky komunálního odpadu. 

 
 

Článek XI. 
Pokuty a sankce. 

 
11.1. Porušení této vyhlášky se postihuje podle zvláštních právních předpisů.6 
 

 
 
 
 
 

Článek XII. 
Závěrečná ustanovení. 

                                                 
5 viz Příloha 1 vyhlášky Ministerstva životního prostředí č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog 
odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu 
odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů), ve 
znění pozdějších předpisů. 
6 např. ustanovení § 66 (platí pro fyzické osoby podnikatele a právnické osoby), § 69 (fyzické osoby -
„autovraky“) zákona č. 185/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů; § 45, § 47 odst. 1 písm. d), h) 
zákona č. 200/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů 
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12.1. Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po vyhlášení na úřední desce 

Městského úřadu v Jablonci nad Nisou.   
12.2. Dnem nabytí účinnosti této vyhlášky se v plném rozsahu ruší obecně závazná 

vyhláška č. 5/2005, o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a 
odstraňování komunálních odpadů a systému nakládání se stavebním odpadem na 
území města Jablonce nad Nisou (vyhláška o odpadech) ze dne 19.5.2005, 
v účinnosti od 10.6.2005. 

 
 
 
 
 
 
 
 …………………………………. 
 RNDr. Jiří Čeřovský 
 starosta města 
 
 
 
 
 
 
 
 …………………………………. 
 Mgr. Petr Karásek
 místostarosta města 
 
 
 
 
 
OZV byla vydána na  32. ZM dne 20.4.2006 
             a nabývá účinnosti 7.5.2006 
(vyvěšeno na úřední desce 21.4.2006-9.5.2006) 
 
OZV byla vydána na 1. ZM dne 7.12.2006 
             a nabývá účinnosti 29.12.2006 
(vyvěšeno na úřední desce 13.12.2006-29.12.2006) 
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19/2006 
 

Obecně závazná vyhláška 
Města Jablonce nad Nisou 

 
KTEROU SE MĚNÍ OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 10/2006 O 

SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU, PŘEPRAVY, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ 
A ODSTRAŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ A SYSTÉMU NAKLÁDÁNÍ 
SE STAVEBNÍM ODPADEM NA ÚZEMÍ MĚSTA JABLONCE NAD NISOU 

(vyhláška o nakládání s odpady) 
 

 

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou se na svém jednání dne 7.12.2006 usneslo 
usnesením č. 213/2006 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 dle § 10 písm. d) a § 84 odst. 2, písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku: 
 

Článek 1 
 
1. V ustanovení článku III. odst. 3.1.3. se zrušuje poslední věta: „Za čistotu a pořádek na 
stanovišti zodpovídá jeho uživatel.“ 
 
2. V ustanovení článku VII. odst. 7.4. se dosavadní text zrušuje a nahrazuje tímto zněním: 
„Fyzické osoby mohou odkládat nebezpečné složky komunálního odpadu za podmínek 
stanovených provozním řádem ve  sběrných dvorech: 

a) Překladiště Proseč nad Nisou, Severočeské komunální služby s.r.o., 
b) Sběrný dvůr Smetanova 91, Severočeské komunální služby s.r.o.“ 

 
Článek 2 

 
Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti 15. dnem následujícím po dni  jejího 

vyhlášení na úřední desce Městského úřadu Jablonec nad Nisou. 
 
 
 
 …………………………… 
 Mgr. Petr Tulpa 
 starosta města 
 
 
 
 
 …………………………….. 
 Ing. Otakar Kypta  
 místostarosta města 
 
 
 
 
 
OZV byla vydána na  1. zasedání ZM dne 7.12.2006 
             a nabývá účinnosti 29.12.2006 
(vyvěšeno na úřední desce 13.12.2006-29.12.2006) 
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