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MATERIÁL
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Předkládá:
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Okruh zpracovatelů:

Odbor správy majetku

Zpracoval:

Ing. Radomír Bradáč
Mgr. Kateřina Cyžová

Název bodu:

Návrh obecně závazné vyhlášky města Hranic o stanovení
systému shromažďování, sběru, přepravy a třídění komunálních
odpadů, vznikajících na území města Hranic

Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo města Hranic po projednání:
1. schvaluje/neschvaluje
návrh obecně závazné vyhlášky města Hranic o stanovení systému shromažďování, sběru,
přepravy a třídění komunálních odpadů, vznikajících na území města Hranic, která je
přílohou důvodové zprávy

Předcházející usnesení ve věci:
2208/2018 - RM 72 ze dne 3.4.2018

Důvodová zpráva:
Viz. soubor "mat.do ZM, důvodová zpráva - OZV.docx".
Bez připomínkového řízení
Přílohy:

návrh nové OZV -2018, 2018-04-03.docx
Příloha č 2 - Seznam komunálních odpadů, které lze ukládat na sběrný dvůr.docx
Příloha č. 1 - Svozové trasy pro svoz komunálního odpadu v Hranicích.xlsx
Důvodová zpráva:
Město Hranice má stanoven systém shromažďování, sběru, přepravy a třídění komunálních
odpadů, vznikajících na území města Hranic, včetně systému nakládání se stavebním
odpadem obecně závaznou vyhláškou č. 1/2004 změněnou a doplněnou obecně závaznou
vyhláškou č. 1/2007 (dále jen vyhláška).
Společnost EKOLTES Hranice a.s. (dále jen Ekoltes) je oprávněnou osobou, která zajišťuje
městu Hranice nakládání s odpady v Hranicích. Ekoltes navrhl změny v systému nakládání
s odpady, které vyžadují i novelizaci platných vyhlášek města Hranic.
Jedná se především o tyto změny:
1. V oblasti sběru tříděného odpadu
Dle platné vyhlášky sběr plastu a nápojových kartonů probíhá odděleně. Ekoltes
navrhuje změnu, která spočívá ve společném sběru plastu s nápojovými kartony. Ke
společnému sběru je přistoupeno z těchto důvodů:
a) skončila životnost kontejnerů na nápojové kartony,
b) nerovnoměrná naplněnost kontejnerů v jednotlivých lokalitách,
c) nižší náklady na svoz odpadu

2. V oblasti sběru komunálního odpadu ze zahrádkářských kolonií
Dle platné vyhlášky v zahrádkářských koloniích slouží igelitové pytle k ukládání
směsného komunálního odpadu a velkoobjemové kontejnery k ukládání biologicky
rozložitelných odpadů v období od 1.4. do 1.11. běžného roku. Ekoltes navrhuje
zrušit svoz směsného komunálního odpadu ze zahrádkářských kolonií, a to z těchto
důvodů:
a) nepořádek a vznikající černé skládky na svozových stanovištích v zahrádkářských
koloniích,
b) do velkoobjemových kontejnerů určených na svoz biologicky rozložitelných
odpadů lidé ukládají směsný komunální odpad. Takto znečištěný biologicky
rozložitelný odpad nemůže být následně likvidován na kompostárně a je ukládán
na skládku odpadu. Kontrola z České inspekce životního prostředí tento způsob
likvidace znečištěného biologicky rozložitelného odpadu Ekoltesu vytkla.
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Dále byly vyhodnoceny zkušenosti z okolních měst:
- Valašské Meziříčí sváží komunální odpad od rekreačních objektů, kteří jsou na svozové
trase a mají popelnici – vybírá od každého objektu poplatek za svoz komunálního odpadu
- Nový Jičín sváží komunální odpad od rekreačních objektů, vybírá poplatek, uvažuje, že by
nesvážel ze stejných důvodů jako uvádí Ekoltes.
- Zábřeh na Moravě nesváží komunální odpad od rekreačních objektů a neregistruje stížnosti
od občanů na systém nakládání s odpady.
V zahrádkářských kolonií je navrhován mobilní sběr biologicky rozložitelných odpadu
ve 14-denních intervalech od 1.4. do 1.11. běžného roku dle harmonogramu, který bude
zveřejněn na webových stránkách města Hranic a úřední desce města Hranic.
Na rok 2018 jsou vyčleněny finanční prostředky ve výši 537 tis. Kč na 15 mobilní svozů
biologicky rozložitelných odpadu.
Směsný komunální odpad ze zahrádkářských kolonií je navrženo nesvážet. (Hranice
nevybírají poplatek od rekreačních objektů, a ke všem rekreačním objektům se svozová
technika nedostane). Občané budou moci se směsným komunálním odpadem nakládat
těmito způsoby:
- odložit tento odpad do sběrné nádoby v místě bydliště
- odložit tento odpad na sběrný dvůr
- objednat si za poplatek službu u Ekoltesu (např. vývoz sběrné nádoby pokud je na
svozové trase, jednorázové přistavení kontejneru)
Pro zpřehlednění systému nakládání s komunálními odpady byla zpracována nová
vyhláška v rozsahu legislativního rámce viz příloha, která se věnuje pouze stanovení
systému nakládání s komunálními odpady, nikoliv podrobnostem nakládání s komunálním
odpadem, to znamená:
1. Rozsah poskytovaných služeb Ekoltesem v oblasti nakládání s odpady bude
stanoven ve specifikaci zakázky rámcové smlouvy na daný rok (harmonogramy
svozu, četnost úklidů, atd.).
2. O dalších podrobnosti nakládání s odpady, které se v čase mění a doplňují, ale
zároveň nemění systém (např. typy nádob, seznam kontejnerových stání na tříděný
odpad, harmonogramy, způsoby předcházení vzniku odpadů a třídění odpadů),
budou občané informování prostřednictvím umísťování informací na webové stránky
města a Ekoltesu, do tisku a zpravodaje, na kontejnery pro tříděný odpad, ve
sběrném dvoře atd.
Vydáním nové vyhlášky se zruší vyhláška:
- č. 1/2004, která stanovila systém shromažďování , sběru, přepravy a třídění komunálních
odpadů, vznikajících na území města Hranic, včetně systému nakládání se stavebním
odpadem, kterou zastupitelstvo města schválilo na svém zasedání dne 24.6.2004 a nabyla
účinnosti dne 16.7.2004
- č. 1/2007 (kterou byla doplněna „vyhláška“ města Hranice č. 1/2004 ze dne 16.7.2004),
kterou zastupitelstvo města schválilo na svém zasedání dne 19.4.2007 a nabyla účinnosti
dne 5.5.2007.
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Rada města na své schůzi dne 3.4.2018 projednala návrh obecně závazné vyhlášky města
Hranic o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy a třídění komunálních odpadů,
vznikajících na území města Hranic, a usnesením č. 2208/2018 doporučuje zastupitelstvu
města Hranic schválit tuto obecně závaznou vyhlášku, která je přílohou důvodové
zprávy.
Příloha:
Návrh nové obecně závazné vyhlášky o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy
a třídění komunálních odpadů, vznikajících na území města Hranic, včetně systému
nakládání se stavebním odpadem

PŘÍLOHA
Město Hranice
Zastupitelstvo města Hranice

Obecně závazná vyhláška města Hranice č…./2018
o stanovení systému shromažďování, sběru přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálních odpadů, vznikajících na území města Hranice,
včetně systému nakládání se stavebním odpadem
Zastupitelstvo města…. se na svém zasedání dne …….. usnesením č. … usneslo vydat na
základě § 17 odst. 2 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších
zákonů, ve znění pozdějších předpisů, 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:
Článek 1
Úvodní ustanovení
Tato obecně závazná vyhláška (dále jen „vyhláška“) stanovuje systém shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, vznikajících na
území města Hranice, včetně nakládání se stavebním odpadem1).
Článek 2
Třídění komunálního odpadu
1) Komunální odpad se třídí na složky:
a) Papír,
b) Plasty včetně nápojových kartonů,
1) Vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 93/2016 Sb., o Katalogu odpadů
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c)
d)
e)
f)
g)
h)

Sklo,
Biologicky rozložitelný odpad,
Kovy,
Nebezpečné odpady,
Objemný odpad,
Směsný komunální odpad.

2) Směsným komunálním odpadem se rozumí zbylý komunální odpad po stanoveném
vytřídění podle odstavce 1 písm. a), b), c), d), e), f) a g).
Článek 3
Shromažďování využitelných složek komunálního odpadu
1)

Tříděný odpad je shromažďován do zvláštních sběrných nádob.

2)

Zvláštní sběrné nádoby jsou umístěny na stanovištích tříděného odpadu na svozových
trasách viz příloha č. 1.

3)

Zvláštní sběrné nádoby jsou barevně odlišeny a označeny příslušnými nápisy:
a) Papír, barva modrá,
b) Plasty, včetně nápojových kartonů,
c) Sklo barevné, barva zelená, sklo bílé, barva bílá
d) Biologické odpady, barva hnědá
e) Textil, obuv a hračky, barva bílá
f)Elektrozařízení, barva červená

4)

Do zvláštních sběrných nádob je zakázáno ukládat jiné složky komunálních odpadů,
než pro které jsou určeny.

5)

Tříděný odpad lze také odevzdávat ve sběrném dvoře, který je umístěn v areálu
společnosti EKOLTES Hranice, a.s., Zborovská 606 (dále jen „sběrný dvůr“). Seznam
odpadů, které lze na sběrném dvoře odevzdat je v příloze č. 2 této vyhlášky.

6)

Biologicky rozložitelný odpad lze také odevzdávat v rámci mobilních svozů do
sběrných nádob na přechodných stanovištích. Informace o místech a termínech svozů
budou zveřejňované na webových stránkách města Hranic, úřední desce města a
dalším v místě obvyklým způsobem
Biologicky rozložitelný odpad lze také odevzdávat na kompostárnu v areálu společnosti
Ekoltes Hranice a.s. na Jelením kopci.

7)

Článek 4
Sběr a svoz nebezpečných složek komunálního odpadu
Sběr nebezpečných složek komunálního odpadu1 je zajišťován:
a) prostřednictvím sběrného dvoru,
b) mobilním sběrem v místních částech města do sběrných nádob na přechodných
stanovištích. Informace o místech a termínech svozů budou zveřejňované na
webových stránkách města Hranic, úřední desce města a dalším v místě obvyklým
způsobem.

1)

1

Vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 93/2016 Sb., o Katalogu odpadů
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Článek 5
Shromažďování objemného odpadu
1)

Objemný odpad je takový odpad, který vzhledem ke svým rozměrům nemůže být
umístěn do sběrných nádob (např. koberce, matrace, nábytek … ).

2)

Sběr objemného odpadu je zajišťován prostřednictvím sběrného dvoru kde je možno
předem upravený objemný odpad tak, aby měl co nejmenší objem, uložit do
označených sběrných nádob.

3)

Shromažďování objemného odpadu podléhá požadavkům stanoveným v čl. 3 odst. 4.
Článek 6
Shromažďování směsného komunálního odpadu

1)

Sběr směsného (zbytkového) komunálního odpadu je zajišťován:
a) sběrem do typizovaných sběrných nádob (popelnice,kontejnery), určených pro
ukládání směsného komunálního odpadu, umístěných na stálých a svozových
stanovištích na svozových trasách viz příloha č. 1
b) sběrem do odpadkových košů, které jsou umístěny na veřejných prostranstvích
v obci, sloužící pro odkládání drobného směsného komunálního odpadu,
c) prostřednictvím sběrného dvoru, kde je možno odložit směsný komunální odpad do
označených sběrných nádob.

2)

Stanoviště sběrných nádob je místo, kde jsou sběrné nádoby trvale nebo přechodně
umístěny za účelem dalšího nakládání se směsným komunálním odpadem oprávněnou
osobou. Stanoviště sběrných nádob jsou individuální nebo společná pro více uživatelů.

3)

Shromažďování směsného odpadu podléhá požadavkům stanoveným v čl. 3 odst. 4.

Článek 7
Nakládání se stavebním odpadem
1) Stavebním odpadem se rozumí stavební a demoliční odpad. Stavební odpad není
odpadem komunálním.
2) Stavební odpad lze použít, předat či odstranit pouze zákonem stanoveným způsobem.
3) Pro odložení stavebního odpadu je možné za úplatu využít skládky společnosti Ekoltes
Hranice a.s. na Jelením kopci.

Článek 8
Závěrečná ustanovení
1)

Nabytím účinnosti této vyhlášky se zrušuje Obecně závazná vyhláška města Hranice č.
1/2004, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy a třídění komunálních
odpadů, vznikajících na území města Hranic, včetně systému nakládání se stavebním
odpadem, ze dne 16.7.2004 a dále se zrušuje Obecně závazná vyhláška města Hranice
č. 1/2007, kterou se mění a doplňuje vyhláška města Hranice č. 1/2004, kterou se
stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy a třídění komunálních odpadů,
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vznikajících na území města Hranic, včetně systému nakládání se stavebním odpadem,
ze dne 5.5.2007.
2) Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyhlášení.

Jiří Kudláček
starosta

Mgr. Ivo Lesák
místostarosta

Příloha č. 1: Svozové trasy pro svoz komunálního odpadu v Hranicích
Příloha č. 2: Seznam komunálních odpadů, které lze ukládat na sběrný dvůr
Vyvěšeno na úřední desce městského úřadu dne : ……………………………………
Sejmuto z úřední desky městského úřadu dne : ……………………………………….

Seznam komunálních odpadů, které lze ukládat na sběrný dvůr :

Katalog.

Kategorie

Název odpadu

č. odpadu

200101
200102
200111
200113
200114
200115
200117
200119
200121
200121
200121
200123
200126
200127
200129
200132
200133
200134
200135

O
O
O
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
O/N
N

papír a lepenka – sběr (noviny, časopisy, knihy, kancelářský papír)
sklo- sběr (skleněné obaly, výtluky ze skleněných dveří a rámů)
textilní materiály
rozpouštědla
kyseliny
zásady
fotochemikálie
pesticidy
zářivky
zářivky nebo výbojky rozbité
zářivky a výbojky
vyřazená zařízení obsahující chlorofluorouhlovodíky – ledničky
olej a tuk
barvy, tiskařské barvy, lepidla a pryskyřice – tekuté, tuhé
detergenty, odmašťovací přípravky
jiná nepoužitelná léčiva
baterie a akumulátory (Pb – olověné, NiCd – nikl-kadmiové)
baterie – tužkové, ploché a knoflíkové
vyřazené elektrické a elektronické zařízení obsahující nebezpečné
látky neuvedené pod čísly 200121 a 200123 (televizory, tiskárny,
počítačové monitory)
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200136

O

200139

O

200140
200201
200301
200307

O
O
O
O

vyřazené elektrické a elektronické zařízení neuvedené pod čísly
200121, 200123 a 200135 (audio, video, vysavače, fény, tiskárny)
plasty – čistý polystyrén (kusový obalový a deskový izolační
polystyren)
kovy – nádoby, kamna, pračky
biologicky rozložitelný odpad (rostlinného původu)
směsný komunální odpad – netříděný odpad a spalitelný odpad
objemný odpad (koberce, peřiny, matrace, nábytek rozměrné předměty
z kombinovaných
materiálů, linoleum, trubky a roury z tvrzeného
PVC, autosedačky)“
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Příloha č.1 - Svozové trasy pro svoz komunálního odpadu v Hranicích
trasa 1

Pod nemocnicí, Pod Lipami, Hromůvka, Mlýnský příkop, Rezkova, Tř.1.máje, Máchova,
Vrchlického, Tř.1.máje 1661-1664 (Za Hruškou), Tř.1.máje, Jaselská, Nádražní, Jiřího z Poděbrad,
Jaselská, Tř.1.máje 1614, Tř.1.máje, Galašova, Šromotovo nám., Purgešova, Přátelství, Obránců
míru, Kpt.Jaroše, Tř. ČSA 1956, Čechova, Husitská, Studentská, Kramolišova, Karolíny Světlé,
Studentská, Struhlovsko, Nerudova, Struhlovsko, Komenského
trasa 2

Slavíč, Valšovice, Velká, Lhotka
Cementářské sídliště, Jižní, Zborovská, Tř. ČSA, Sady Čs. legií, 28.října, Farní, Pernštejnské
náměstí, Tř. 1.máje, Nádražní, Tovární, Nová, Drahotuše, Hranická ul., U Kostelíčka
trasa 3

Skalní, Komenského, Masarykovo náměstí, Radniční, ul.28.října , Farní, Svatoplukova,
Janáčkova, Pernštejnské náměstí, Zámecká , Jiráskova, Letní kino, Teplická, Jurikova,
Olbrachtova, B.Němcové, Hřbitovní, Partyzánská, Smetanovo nábřeží, Motošín, Mostní, Sady Čs.
legií, tř. Generála Svobody, Havlíčkova, Žáčkova, Tyršova, Pod Křivým, Kropáčova, Zborovská,
Sklený kopec
Hromůvka, Přátelství, Obránců míru, Plynárenská, Palackého, Dukelská
trasa 4

Drahotuše, Rybáře, Kostelíček
Pod nemocnicí, Pod Lipami, Hromůvka, Mlýnský příkop, Rezkova, Tř.1.máje, Máchova,
Vrchlického, Tř.1.máje 1661-1664 (Za Hruškou), Tř.1.máje, Jaselská, Nádražní, Jiřího z Poděbrad,
Jaselská, Tř.1.máje 1614, Tř.1.máje, Galašova, Šromotovo nám., Purgešova, Přátelství, Obránců
míru, Kpt.Jaroše, Tř.ČSA 1956, Čechova, Husitská, Studentská, Kramolišova, Karolíny Světlé,
Studentská, Struhlovsko, Nerudova, Struhlovsko, Komenského
trasa 5

Třída Československé armády, Mlýnská, Trávnická, Karla Čapka, Struhlovsko, Nerudova,
Studentská, Kramolišova, K.Světlé, Galašova, Náměstí 8.května, Tovačovského, Čechova, Nová
Hromůvka, Přátelství, Obránců míru, Plynárenská, Palackého, Dukelská
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