DŮVODOVÁ ZPRÁVA
1. Název problému a jeho charakteristika
Novela obecně závazné vyhlášky statutárního města Plzně č. 5/2014, kterou se stanoví systém
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu
vznikajícího na území statutárního města Plzně, včetně jeho biologicky rozložitelné složky a
včetně systému nakládání se stavebním odpadem, ve znění vyhlášky č. 5/2014 (dále jen „
vyhláška o systému“).
2. Konstatování současného stavu a jeho analýza
Vyhláška statutárního města Plzně, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu vznikajícího na území
statutárního města Plzně včetně jeho biologicky rozložitelné složky a včetně systému
nakládání se stavebním odpadem spočívá ve stanovení systému a povinností fyzických osob
(občanů), na něž se nevztahují povinnosti původce odpadů dle zákona o odpadech.
Podnikatelské subjekty jsou povinny jako původci odpadu nakládat s nimi v souladu se
zákonem o odpadech. Pokud při své činnosti produkují odpad podobný směsnému
komunálnímu odpadu, mohou na základě smlouvy s městem využít systém zavedený městem
a stanovený obecně závaznou vyhláškou o systému.
Zastupitelstvo města Plzně svým usnesením č. 305 ze dne 12. 6. 2014 schválilo vyhlášku o
systému“
a dále usnesením č. 304/2014 ze dne 12. 6. 2014 č.4/2014 o poplatku za
komunální odpad. Vyhláška byla vydána pod číslem 5/2014. V roce 2015 byla vyhláška na
základě připomínek novelizovaná a Zastupitelstvo města Plzně novelu projednalo a schválilo
dne 5. 3. 2015, č. u. 79.
Tato novela vyhlášky o systému především nově upravuje povinnosti vlastníků objektů
v centrální části města při manipulaci se sběrnými nádobami na komunální odpad a nově
upravuje nakládání se stavebním odpadem. Další podrobnosti jsou uvedeny dále.
K jednotlivým článkům vyhlášky a její novele lze konstatovat následující:
K bodu 1. novely: Jde o legislativní úpravu v souvislosti se zrušením starého katalogu
odpadů a vydáním nové vyhlášky.
K bodu 2. novely: Jde o legislativní úpravu v souvislosti s novelou zákona o odpadech.
K bodu 3. novely: Nové znění písmen i) a j) doplněno z důvodu omezení situací, kdy je
sběrná nádoba trvale umístěná na chodníku nebo jiném obdobném místě, a tvoří tak překážku,
a dále je upraveno přistavení sběrné nádoby v den svozu tak, aby zaměstnanci svozové firmy
měli možnost bez zvýšeného úsilí provést vyprázdnění obsahu svozové nádoby. Nově je jako
příloha č. 3 k vyhlášce připojena mapová příloha, ze které je patrná lokalizace svozových
stanovišť.
K bodu 4. novely: Povinnost vlastníka objektu umístit sběrnou nádobu na stanoviště v
souladu se zvláštními předpisy byla ve vyhlášce uvedena nadbytečně, nově je vlastník objektu
povinen zajistit, že sběrná nádoba bude přistavena v den svozu na svozové stanoviště vyjma
případů, kdy svozové stanoviště je současně stanovištěm stálým. Pro vlastníky objektů v části

města vymezené mapovou přílohou, která je přílohou č. 3 k vyhlášce je stanovena povinnost
odstranit sběrnou nádobu přistavenou na svozové stanoviště do 24:00 téhož dne, pro vlastníky
objektů na ostatním území nejpozději následující den.
K bodu 5. novely: Navrhuje se zrušit možnost odvézt stavební suť do sběrného dvora
v množství 1 m3 za měsíc zdarma pro občany města Plzně, institut byl zneužíván a generoval
tak finanční zátěž cca 2 mil. Kč ročně pro provozovatele sběrných dvorů, kteří posléze museli
hradit náklady spojené s uložením stavebního odpadu na skládky. V budoucnu se očekává, že
všechny sběrné dvory přejdou pod gesci společnosti Čistá Plzeň, s. r. o.
K bodu 6. novely:
práva.

Úprava provedena z důvodu přijetí legislativy v oblasti přestupkového

K bodu 7. novely: Navrhuje se doplnění přílohy č. 1 k vyhlášce o velikost sběrné nádoby na
směsný komunální odpad o černou antracitovou nádobu na 660l tak, aby bylo možno s touto
nádobou zajet do zúžených domovních průjezdů.
K bodu 8. novely: Navrhuje se doplnění vyhlášky o přílohu č. 3, která vymezuje území města,
kde je stanovena povinnost odstranit sběrnou nádobu ze svozového stanoviště do 24:00 téhož
dne.
Toto území je vymezeno z důvodů vysoké koncentrace lidí směřující do centrální části města za
dopravou, kulturními a společenskými akcemi, za návštěvou úřadů, bankovních domů atd. V daném
území se pořádají velmi často kulturní, sportovní a hudební akce. Významným důvodem je i úprava a
vzhled centrální části města spojený s prestiží, zájmem a turismem.
Zároveň je důležité, aby území bylo na místě dobře rozeznatelné (geografické omezení řekami,
železniční tratí a areálem Škoda) a tím i jednoduše vymezené.

Navíc se jedná o území, kde má město Plzeň z vlastní úřední činnosti poznatky o tom, že delší
ponechávání sběrných nádob na svozových stanovištích vede často k ukládání odpadků
k těmto sběrným nádobám, a mj. k dalšímu omezení užívání chodníků.
K bodu 9. novely: Navrhuje se odložit účinnost článku 5 vyhlášky s ohledem na to, aby
vlastníci objektů měli dostatečně dlouhou dobu připravit se na novou povinnost.
Vyhláška byla rozeslána k připomínkování v souladu se Statutem města, městským
obvodům. Vyjádření jednotlivých městských obvodů jsou v příloze usnesení. Obecně lze
shrnout, že městské obvody Plzeň 1, 2, 3, 4,6 a 7 nebyly pro zrušení části článku 7 vyhlášky,
tj. bezplatné odložení stavebního odpadu ve sběrných dvorech pro fyzické odpady. Naopak
městské obvody Plzeň 5, 8, 9 a 10 jsou pro zrušení části článku č.7 vyhlášky, tj. pro
zpoplatnění stavební suti pro fyzické osoby.
Městský obvod Plzeň 3 ve svém vyjádření požaduje ještě při umisťování sběrných nádob do
objektů zohlednění technických možností a řešení jednotlivých budov.
3. Předpokládaný cílový stav
Schválení novely obecně závazné vyhlášky č. 5/2014, kterou se stanoví systém
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu
vznikajícího na území statutárního města Plzně, včetně jeho biologicky rozložitelné složky a

včetně systému nakládání se stavebním odpadem s účinností od 1. dubna 2018 s výjimkou
ustanovení článku 5, které nabývá účinnosti dnem 1. června 2018.
4. Navrhované varianty řešení
a) Schválit přijetí novely vyhlášky o systému.
b) Neschválit přijetí novely vyhlášky o systému.
5. Doporučená varianta řešení
Dle bodu 4. a) důvodové zprávy.
6. Finanční nároky řešení a možnosti finančního krytí (včetně všech následných např.
provozních nákladů)
Samotné vydání obecně závazné vyhlášky, kterou se stanoví systém nakládání s komunálním
odpadem, nepřinese žádné finanční nároky na městský rozpočet.
7. Návrh termínů realizace a určení zodpovědných pracovníků
Dle ukládací části návrhu usnesení.
8. Dříve vydaná usnesení orgánů města nebo městských obvodů, která s tímto návrhem
souvisí
ZMP č. 305 ze dne 12. 6. 2014
ZMP č. 304 ze dne 12. 6. 2014
ZMP č. 79 ze dne 5.3.2015
RMP č.158 ze dne 22.2.2018
9. Závazky či pohledávky vůči městu Plzni
Nejsou.
10. Příloha
Příloha č. 1 - návrh textu novely vyhlášky
Příloha č. 2 – návrh textu novely vyhlášky formou revize (pro lepší přehlednost)
Příloha č. 3 - usnesení jednotlivých městských obvodů
Příloha č. 4 – Usnesení Právní komise ze dne 16. 1. 2018
Příloha č. 5 – Usnesení KŽP RMP ze dne 4. 12. 2017
Příloha č. 6 – Usnesení RMP č.158 ze dne 22.2.2018
Příloha č.7 – Vymezené území v grafické podobě

