Město Vlašim
Zastupitelstvo města Vlašimi
Obecně závazná vyhláška města Vlašimi č. 4/2021 o stanovení obecního systému
odpadového hospodářství
Zastupitelstvo města Vlašimi se na svém zasedání dne 20.10.2021 usneslo vydat na základě
§ 59 odst. 4 zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, (dále jen „zákon o odpadech“) a v souladu
s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve
znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):
Čl. 1
Úvodní ustanovení
1. Tato vyhláška stanovuje obecní systém odpadového hospodářství (dále jen „obecní
systém“) na území města Vlašimi.
2. Každý je povinen odpad nebo movitou věc, které předává do obecního systému, odkládat
na místa určená obcí v souladu s povinnostmi stanovenými pro daný druh, kategorii nebo
materiál odpadu nebo movitých věcí zákonem o odpadech a touto vyhláškou 1.
3. V okamžiku, kdy osoba zapojená do obecního systému odloží movitou věc nebo odpad, s
výjimkou výrobků s ukončenou životností, na místě obcí k tomuto účelu určeném, stává se
obec vlastníkem této movité věci nebo odpadu 2.
4. Stanoviště sběrných nádob je místo, kde jsou sběrné nádoby trvale nebo přechodně
umístěny za účelem dalšího nakládání se směsným komunálním odpadem. Stanoviště
sběrných nádob jsou individuální nebo společná pro více uživatelů.
Čl. 2
Oddělené soustřeďování komunálního odpadu
1. Osoby předávající komunální odpad na místa určená obcí jsou povinny odděleně
soustřeďovat následující složky:
a) biologické odpady rostlinného původu,
b) papír,
c) plasty včetně PET lahví,
d) sklo bílé a barevné,
e) nápojové kartony,
f) kovy,
g) jedlé oleje,
h) objemný odpad,
i) nebezpečné odpady,
j) směsný komunální odpad.
2. Směsným komunálním odpadem se rozumí zbylý komunální odpad po stanoveném
vytřídění podle odst. 1. písm. a), b), c), d), e), f), g), h) a i).
3. Objemný odpad je takový odpad, který vzhledem ke svým rozměrům nemůže být umístěn
do sběrných nádob (např. koberce, matrace, nábytek, keramické umyvadlo…).
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§ 61 z. č. 541/2020 Sb., o odpadech
§ 60 z. č. 541/2020 Sb., o odpadech
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Čl. 3
Soustřeďování papíru, plastů, skla, kovů, nápojových kartonů, biologického odpadu
rostlinného původu a jedlých olejů
1. Papír, plasty, sklo, kovy, biologické odpady rostlinného původu, jedlé oleje a tuky se
soustřeďují do zvláštních sběrných nádob, kterými jsou barevné sběrné nádoby typu zvon
(spodní výsyp), plastové nádoby na BIO odpady, plastové nádoby na oleje a tuky,
kontejnery (horní výsyp), velkoobjemové kontejnery.
2. Zvláštní sběrné nádoby jsou umístěny na těchto stanovištích (viz příloha).
3. Zvláštní sběrné nádoby jsou barevně odlišeny a označeny příslušnými nápisy:
a) Biologické odpady rostlinného původu, barva hnědá
b) Papír, barva modrá
c) Plasty, PET lahve, barva žlutá
d) Sklo, barva bílá a zelená
e) Kovy, barva šedá
f) Nápojové kartony, barva oranžová
g) Jedlé oleje a tuky, barva černá
4. Do zvláštních sběrných nádob je zakázáno ukládat jiné složky komunálních odpadů, než
pro které jsou určeny.
5. Zvláštní sběrné nádoby je povinnost plnit tak, aby je bylo možno uzavřít a odpad z nich při
manipulaci nevypadával. Pokud to umožňuje povaha odpadu, je nutno objem odpadu před
jeho odložením do sběrné nádoby minimalizovat.
6. Papír, plasty, sklo, kovy, nápojové kartony, biologické odpady rostlinného původu lze také
odevzdávat ve sběrném dvoře, který je umístěn v areálu Technických služeb Vlašim, s. r.
o., K Borovičkám 1732, Vlašim.
Čl. 4
Svoz nebezpečných složek komunálního odpadu
Nebezpečný odpad se odevzdává ve sběrném dvoře, který je umístěn v areálu Technických
služeb Vlašim, s. r. o., K Borovičkám 1732, Vlašim.
Čl. 5
Svoz objemného odpadu
1. Objemný odpad se odevzdává ve sběrném dvoře, který je umístěn v areálu Technických
služeb Vlašim s. r. o., K Borovičkám 1732, Vlašim.
2. Soustřeďování objemného odpadu podléhá požadavkům stanoveným v čl. 3 odst. 4 a 5.
Čl. 6
Soustřeďování směsného komunálního odpadu
1. Směsný komunální odpad se odkládá do sběrných nádob. Pro účely této vyhlášky se
sběrnými nádobami rozumějí:
a) popelnice (110 litrů),
b) kontejnery (1100 litrů),
c) odpadkové koše, které jsou umístěny na veřejných prostranstvích v obci, sloužící pro
odkládání drobného směsného komunálního odpadu.
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2. Soustřeďování směsného komunálního odpadu podléhá požadavkům stanoveným v čl. 3
odst. 4 a odst. 5.
Čl. 7
Nakládání s výrobky s ukončenou životností v rámci služby pro výrobce (zpětný
odběr)
1. Obec v rámci služby pro výrobce nakládá s těmito výrobky s ukončenou životností:
a) elektrozařízení,
b) baterie a akumulátory.
2. Výrobky s ukončenou životností uvedené v odst. 1 lze předávat ve sběrném dvoře, který je
umístěn v areálu Technických služeb Vlašim, s. r. o., K Borovičkám 1732, Vlašim.
Čl. 8
Nakládání se stavebním a demoličním odpadem
1. Stavebním odpadem a demoličním odpadem se rozumí odpad vznikající při stavebních
a demoličních činnostech nepodnikajících fyzických osob. Stavební a demoliční odpad není
odpadem komunálním.
2. Stavební a demoliční odpad se předává ve sběrném dvoře, který je umístěn v areálu
Technických služeb Vlašim, s. r. o., K Borovičkám 1732, Vlašim. Fyzické osoby předávají
stavební a demoliční odpad o maximálním objemu 1 m3. Celkový maximální objem obcí
přebíraného stavebního a demoličního odpadu činí od jednotlivých fyzických osob
5 m3/osoba/rok.

Čl. 9
Nakládání s komunálním odpadem vznikajícím na území obce při činnosti
právnických a podnikajících fyzických osob
1. Právnické a podnikající fyzické osoby zapojené do obecního systému na základě smlouvy
o využití obecního systému odpadového hospodářství předávají odděleně soustřeďovaný
odpad dle čl. 2 odst. 1 písm. b), c), d), e) a f) do zvláštních sběrných nádob uvedených v
čl. 3. odst. 3. umístěných na stanovištích (viz příloha) a do sběrného dvora, který je umístěn
v areálu Technických služeb Vlašim, s. r. o., K Borovičkám 1732, Vlašim.
2. Smlouvu uzavírají s osobami uvedenými v odst. 1 za město Vlašim Technické služby
Vlašim s.r.o., K Borovičkám 1732, Vlašim, IČO 62958283, na základě mandátní smlouvy.
3. Výše úhrady za zapojení do obecního systému je stanovena podle objemové kapacity
sběrných nádob v „Ceníku pro právnické a podnikající fyzické osoby“, který je každoročně
zveřejňován na internetu www.mesto-vlasim.cz, ve Zpravodaji města Vlašimi a na úřední
desce města Vlašimi.
4. Úhrada se vybírá jednorázově a hradí se převodem na účet.
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Čl. 10
Závěrečná ustanovení
1. Nabytím účinnosti této vyhlášky se zrušuje obecně závazná vyhláška města Vlašim
č.4/2005 o odpadech, ve znění vyhlášky č. 5/2011 a vyhlášky č. 7/2011.
2. Tato vyhláška nabývá účinnosti dne 01.01.2022.

……………………………………
Mgr. Luděk Jeništa
v.r.

……………………………
Karel Kroupa v.r.

starosta města Vlašimi

místostarosta města Vlašimi

Vyvěšeno na úřední desce dne:
Sejmuto z úřední desky dne:
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Příloha
Nádoby na separovaný sběr jsou rozmístěny na těchto stanovištích:
ul. Komenského – prodejna Albert
ul. Blanická - prodejna Jindrák
ul. Velíšská
ul. Komenského - u zámeckého parku
ul. Zámecká
u ZŠ Vorlina
ul. Pod Tratí
ul. U Valchy
ul. V Sadě
ul. Bohuslava Martinů
ul. Longenova (u fotbalového hřiště)
ul. Dvořákova (u dětského hřiště)
ul. Zahradní (Smetanova)
ul. Nad Tratí (u fotbalového hřiště)
ul. Sukova (za hotelem Vorlina)
ul. U Topolů (u firmy Blažek)
ul. Svatopluka Čecha (u kuželníku)
ul. Ke Spravedlnosti u MŠ Kolonka
ul. Erbenova - Ke Spravedlnosti
Obora
ul. Prokopova - Tylova
ul. A. Roškotové
ul. Havlíčkova (u Penny)
Žižkovo nám. (podzemní)
ul. Na Valech (podzemní)
ul. Nádražní (u železničního přejezdu u sila)
ul. Jana Masaryka
ul. Havlíčkova (za Ballatým)
ul. Prokopova (u trafostanice – starý hřbitov)
ul. Riegrova (pod Gymnáziem)
ul. Na Sádkách (u sokolovny)
Palackého nám.
ul. Severní - Divišovská (u zastávky MHD)
ul. Severní (bývalá kotelna)
ul. Družstevní (bývalá kotelna)
ul. Ppor. Příhody u hospody
ul. Třebízského (u trafostanice)
ul. Vítězslava Hálka
ul. Družstevní
ul. Ratajská
ul. Na Rámě
ul. Vlasákova
u prodejny Billa
ul. Trocnovská
ul. Jiřího Wolkera
ul. Čsl. Armády
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ul. Benešovská
Domašín u zámecké brány
Domašín (u rybníka směr Znosim)
Bolina hasičárna
Bolina – Málkovka
Bolinka (ke trati ČD)
Znosim (zastávka ČD)
Polánka (zastávka MHD)
Nesperská Lhota
Hrazená Lhota
Domašín (Belveder)
Domašín (bytovky)
Domašín (za kostelem)
ul. Lidická (u prodejny Elektro)
Domašín (u staré tvrze)
Vorlina (u hvězdárny)
Nesperská Lhota (Chobot)
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