NÁVRH
OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA
statutárního mě s ta Plzně č…/2018
kte rou s e mě ní vyhláš ka s tatutárního mě s ta Plzně č. 5/2014, kte rou s e
s tanoví s ys té m s hromažďování, s bě ru, pře pravy, třídě ní, využívání a
ods traňování komunálního odpadu vznikajícího na úze mí s tatutárního
mě s ta Plzně vče tně je jich biologicky rozložite lné s ložky a vče tně s ys té mu
nakládá ní s e s tave bním odpade m, ve zně ní vyhláš ky č. 3/2015 .
Zastupitelstvo města Plzně schválilo svým usnesením č. …. ze dne …..2018, dle § 10
písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, v souladu s § 17 odst. 2 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně
některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, vydání této:
obe cně závazné vyhláš ky:
Článek 1
Vyhláška 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 jejich biologicky rozložitelné složky a včetně systému
nakládání se stavebním odpadem, ve znění vyhlášky č. 3/2015, se mění takto:
1.
V Článku 2 poznámka pod čarou č. 2) zní:
„2) Vyhláška MŽP č. 93/2016 Sb., o Katalogu odpadů.“
2.
V Článku 2 poznámka pod čarou č. 3) zní:
„3) § 4 odst. 1 písm. t) zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších
zákonů, ve znění pozdějších předpisů.“
V Čl. 2 se za písmeno h) vkládají písmena i) a j), která včetně poznámky pod čarou
č. 4a) zní:
„i) stálé stanoviště je prostor pro trvalé umístění sběrných nádob na směsný komunální odpad
vymezený pro tento účel pro jednotlivé objekty v souladu se zvláštními předpisy4a),
3.

j) svozové stanoviště je místo na veřejném prostranství určené k dočasnému umístění
sběrných nádob na směsný komunální odpad v den svozu tak, aby sběrné nádoby byly volně
přístupné pro svoz jejich obsahu; při splnění podmínek stanovených zvláštními předpisy4a)
může být svozovým stanovištěm i stálé stanoviště,
Např. vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších
předpisů, zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.“
4a)

Dosavadní písmena i) až l) se označují jako k) až n).

4.

Článek 5 včetně nadpisu zní:

„Článek 5
Umístění sběrné nádoby
(1)
Vlastník objektu je povinen zajistit, že sběrná nádoba bude přistavena v den svozu na
svozové stanoviště. Po provedení svozu zajistí vlastník objektu, že sběrná nádoba bude z
tohoto svozového stanoviště odstraněna vyjma případů, kdy svozové stanoviště je současně
stanovištěm stálým.
(2)
Na území statutárního města Plzně vymezeném mapovou přílohou, která tvoří přílohu
č. 3 této vyhlášky, zajistí vlastník objektu odstranění sběrné nádoby dle předchozího odstavce
nejpozději do 24:00 hod. téhož dne, na ostatním území statutárního města Plzně nejpozději
následující den.“
5.
V Článku 8 poznámka pod čarou č. 10) zní:
10)
„ Zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, zákon č. 251/2016
Sb., o některých přestupcích.“
6.
Nové znění přílohy č. 1 „Typy nádob a označení pro případné využití na území města
Plzně“ tvoří přílohu č. 1 této vyhlášky.
7.
Za přílohu č. 2 se vkládá nová příloha č. 3 „Vymezení území města, kde je stanovena
povinnost odstranit sběrnou nádobu ze svozového stanoviště do 24:00 hodin téhož dne“, jejíž
znění tvoří přílohu č. 2 této vyhlášky.
Článek 2
Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. dubna 2018, s výjimkou
ustanovení článku 1 bodu 4, které nabývá účinnosti dnem 1. června 2018.

.................................
Martin Zrzavecký
primátor města

.....................................
Mgr. Pavel Šindelář
náměstek primátora

Příloha č. 1 k obecně závazné vyhlášce č. 5/2014 statutárního města Plzně
Typy nádob a označení pro případné využití na území města Plzně

název odpadu
papír a lepenka 
sklo 

barva sběrné
nádoby
modrá
zelená

velikost sběrné
nádoby
 240 l
 240 l

plasty

žlutá

 240 l

biologicky
rozložitelný odpad

hnědá

120 – 1 100 l

bez barevného
označení
bez barevného
označení
červená

 7 m3

černá (antracitová)

120 l, 240 l, 1100 l
660 l

objemný odpad
nebezpečný
odpad
směsný komunální
odpad

 7 m3

poznámka

sklo bez rozlišení
barev
včetně nápojových
kartonů
plastové sběrné
nádoby
velkobjemový
kontejner
velkobjemový
kontejner

nespecifikováno
plastové sběrné
nádoby

 Podmínku barvy sběrné nádoby splňuje i sběrná nádoba, která má v požadované barvě
pouze víko.

Příloha č. 3 k obecně závazné vyhlášce č. 5/2014 statutárního města Plzně

DŮVODOVÁ ZPRÁVA
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:
práva.

Úprava provedena z důvodu přijetí legislativy v oblasti přestupkového

K bodu 6. 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 7. 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 tak, že se jedná jednak o území města Plzně, kde je vysoká
frekvence chodců na chodnících, a delší umístění sběrných nádob ztěžuje užívání chodníků,
jednak jde o území se zvýšenými nároky na čistotu veřejných prostranství a jednak 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 8. novely: Navrhuje se odložit účinnost článku 5 vyhlášky č. 5/2014 s ohledem na to,
aby vlastníci objektů měli dostatečně dlouhou dobu připravit se na novou povinnost.

