
MĚSTO LITOVEL 

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA  č. 1/2009 
o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování 

komunálních odpadů vznikajících na katastrálních územích spravovaných městem 
Litovel, včetně systému nakládání se stavebním odpadem  

 
  
  

Zastupitelstvo města Litovle  se na svém zasedání dne 1. října 2009 usnesením č. 14. usneslo 
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 v souladu s 
ustanovením § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon o obcích“), tuto obecně závaznou 
vyhlášku: 
 

ČÁST I. 
OBECNÁ USTANOVENÍ 

 
Článek 1 

Předmět a působnost vyhlášky 
 

(1) Vyhláška stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a 
odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území města Litovel (dále jen 
„město“), včetně systému nakládání se stavebním odpadem.  
(2) Tato vyhláška platí na území města včetně jeho místních částí a je závazná pro 
všechny fyzické osoby, na které se nevztahují povinnosti původce odpadu.  
 

ČÁST II. 
 

Článek 2 
Základní pojmy 

 

(1) Komunální odpad - veškerý odpad vznikající na území obce při činnosti fyzických 
osob a který je uveden jako komunální odpad ve zvláštním předpisu1), s výjimkou odpadů 
vznikajících u právnických osob nebo fyzických osob oprávněných k podnikání.  
(2) Nebezpečný odpad – 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 zákona o odpadech (např. baterie, 
zbytky barev a rozpouštědel, zářivky, zbytky spotřební chemie, pesticidy, herbicidy, 
upotřebené motorové oleje, akumulátory, léky, kyseliny, louhy, atd.).  
(3) Směsný komunální odpad - složka komunálního odpadu, která zůstává po vytřídění 
využitelných, nebezpečných a objemných složek odpadů.  
(4) Objemný komunální odpad - složka komunálního odpadu, která se pro své rozměry 
nebo charakter nedá zařadit mezi odpad směsný a nemůže být odkládána do sběrných 
nádob na směsný odpad (např. nábytek, koberce atd.). 
(5) Separovaný odpad - odpad získaný odděleným sběrem a určený k dalšímu využití 
např. papír, plasty, sklo, nápojové kartony, kovy.  
(6) Odpad ze zeleně – je odpad převážně biologického původu z údržby sadů, parků a 
lesoparků, sídlištní a uliční zeleně, travnatých hřišť ve vlastnictví nebo správě města, ze 
zahrad fyzických osob a ze hřbitovů. 



(7) Stavební odpad - odpad vznikající při výstavbě a demolicích staveb. Jedná se o 
všechny druhy odpadu vznikající při stavební činnosti a jsou v Katalogu odpadů takto 
označeny (např. beton, cihly, tašky, keramika, materiály na bázi sádry, dřevo, sklo, plasty, 
asfalt, dehet, výrobky z dehtu, kovy včetně slitin, vytěžená zemina, izolační materiály, a 
jiné stavební a demoliční odpady). Stavební odpad není odpadem komunálním. 
(8) Město se stává původcem komunálního odpadu v okamžiku, kdy fyzická osoba odpad 
odloží na místě určeném touto obecně závaznou vyhláškou. Město se současně stává 
vlastníkem tohoto odpadu. 
(9) Sběrná nádoba - typizovaná nádoba určená k odložení a ke shromažďování 
komunálního odpadu do doby jeho svozu. Jedná se o typizovanou nádobu (tzv. popelnici 
nebo kontejner a odpadkový koš), která splňuje technické parametry podle zvláštních 
předpisů s vnitřním objemem od 110 l do 1100 l. Sběrnou nádobou je rovněž 
velkoobjemový kontejner s vnitřním objemem 5, 7 a 20 m3, označený pro odkládání 
zejména objemného odpadu a podzemní kontejnery o objemu 3-5 m3. Pro třídění 
plastového odpadu lze použít plastové pytle.  
(10) Dostatečný objem sběrné nádoby na směsný odpad - takový vnitřní objem sběrné 
nádoby nebo součet vnitřních objemů sběrných nádob, který při dané frekvenci svozu 
odpadu a při daném počtu osob užívajících nemovitost umožňuje uložit veškerý směsný 
odpad, vznikající při provozu domácností v nemovitosti, do sběrné nádoby. Dostatečný 
objem je 28 litrů na osobu a týden. 
(11) Stanoviště sběrných nádob - místo, kde jsou sběrné nádoby trvale nebo přechodně 
umístěny za účelem shromažďování komunálního odpadu. Stanoviště sběrných nádob, ze 
kterého je prováděn svoz nebo odvoz komunálního odpadu určuje město po dohodě se 
svozovou společností a vlastníkem či správcem nemovitosti. 
(12) Sběrný dvůr – místo určené ke shromažďování a dočasnému skladování vytříděných 
složek komunálního odpadu, odpadu objemného a nebezpečného.  
(13) Oprávněná osoba - každá osoba, která je oprávněná k nakládání s odpady podle 
zákona o odpadech nebo podle zvláštních právních předpisů2).  
(14) Svozová firma – každá právnická osoba nebo fyzická osoba oprávněná k podnikání, 
která je oprávněná k nakládání s odpady podle zákona o odpadech, nebo podle zvláštních 
předpisů a má uzavřenu smlouvu s městem pro nakládání s komunálním odpadem na jeho 
území. 
(15) Mobilní sběr odpadů - svoz určených složek komunálního odpadu, zajištěný v 
pravidelných intervalech na určených místech osádkou speciálního vozidla svozové 
společnosti. 
(16) Správce nemovitosti je fyzická či právnická osoba, která na základě smlouvy s 
vlastníkem nemovitosti vykonává povinnosti spojené se správou nemovitosti. 
 
 

ČÁST III. 
SYSTÉM NAKLÁDÁNÍ S KOMUNÁLNÍMI ODPADY 

 
Článek 3 

Systém třídění komunálního odpadu 
 

Komunální odpad se na území města třídí na tyto složky : 
a) papír a lepenka 
b) plasty 
c) sklo – bílé a barevné 
d) nápojové kartony 
e) nebezpečné složky komunálního odpadu 
f) směsný odpad  
g) objemný odpad 



h) odpad ze zeleně 
 
 

Článek 4 
Systém sběru komunálního odpadu 

 

(1) Místa určená pro ukládání jednotlivých složek komunálního odpadu jsou: 
a)  barevně rozlišené a nápisem označené sběrné nádoby pro využitelné složky 

komunálního odpadu (např. papír, plasty, sklo, nápojové kartony), 
b)  sběrné nádoby pro směsný odpad (popelnice nebo kontejnery), ve vlastnictví vlastníka 

nemovitosti, jejího správce nebo toho, kdo má k nemovitosti právo hospodaření či 
právo užívání, umístěné na stanovištích sběrných nádob, 

c)  kontejnery nebo svozové vozidlo na objemný odpad v rámci mobilního svozu a 
dispečinkového sběru, 
d)  kontejnery nebo svozové vozidlo na nebezpečné složky komunálního odpadu v rámci 
mobilního svozu, 
e)  sběrný dvůr v areálu Technických služeb Litovel, p. o., – zde lze ukládat objemný 

odpad, nebezpečné odpady (oleje a tuky, léky, zbytky barev, ředidla, lepidla, 
rozpouštědla, fotochemikálie, sorbenty, apod.), elektrická a elektronická zařízení 
(televizory, radiopřijímače, videa, lednice, telefony, pračky, sporáky, mikrovlnné 
trouby apod.), baterie a akumulátory a další odpady uvedené v provozním řádu 
sběrného dvoru, 

f)  kompostárna pro odpad ze zeleně ve vlastnictví nebo správě města Litovle,  
g)  veřejné odpadkové koše a koše na psí exkrementy, 
h)  jiná místa, pokud je v nich organizován sběr určitých složek komunálního odpadu 

(např. úřady, školy, lékárny, obchody, sběrny a výkupny odpadů apod.). 
(2) Pro území města je závazné následující barevné označení sběrných nádob pro vytříděné 
složky komunálního odpadu: 

a) barva modrá – sběrné nádoby na papír a lepenku, 
b) barva zelená – sběrné nádoby na barevné sklo, 
c) barva bílá – sběrné nádoby na bílé sklo, 
d) barva žlutá – sběrné nádoby na plasty a nápojové kartony. 

(3) Kromě barvy se odlišují sběrné nádoby na vytříděné složky komunálního odpadu i 
nápisem, který jednoznačně stanoví, které složky komunálního odpadu je přípustné do nádoby 
odkládat. 
(4) Svoz separovaného odpadu ze separačních kontejnerů je prováděn pravidelně na základě 
smlouvy mezi městem a svozovou firmou.  
(5) Termín a místa zastávek mobilního sběru nebezpečného odpadu a objemného odpadu 
budou oznamovány vyvěšením na úředních deskách, plakátovacích místech, v místním tisku a 
rozhlase. 
(6) Termíny svozu směsného odpadu jsou pravidelné – týdenní, případné změny budou 
oznamovány prostřednictvím úředních desek , v místním tisku a rozhlase. 

  

Článek 5 
Nakládání se stavebním odpadem  

 

1. Stavební odpad vzniklý při stavební činnosti musí být odkládán do rozměrově 
vhodných kontejnerů oprávněné osoby, případně subjektu provádějícího stavební činnost, 
pokud není tento odpad přímo nakládán a vyvážen z místa vzniku k využití, úpravě nebo 
zneškodnění. Tímto se nevylučuje možnost zajistit si odvoz tohoto odpadu vlastními 
prostředky, popř. jiným právně dovoleným způsobem. 



2.  Vyvážení naplněných kontejnerů je nutno realizovat bezodkladně tak, aby 
nedocházelo k nepříznivému estetickému ani hygienickému dopadu na prostředí ve městě 
(prašnost, znečištěná komunikace apod.). 
3.  Stavební odpad musí být předáván k využití, úpravě nebo zneškodnění pouze do 
zařízení, míst a objektů k tomu určených, a to na náklady toho, komu stavební odpad vznikl. 
Netříděný směsný stavební odpad je nutno odstranit v souladu s platnými právními 

dpisy. pře    
Článek 6 

Povinnosti fyzických osob  

1. Fyzické osoby jsou povinny:  
a. odpad třídit dle systému stanoveného městem na složky uvedené v této 

vyhlášce.  
b. jednotlivé složky komunálního odpadu odkládat pouze na místa určená touto 

vyhláškou. 
c. zajistit si dostatečný počet sběrných nádob pro zbytkový odpad po dohodě s 

oprávněnou osobou, která zajišťuje odvoz a odstraňování komunálního odpadu 
na území města.  

d. do sběrných nádob ukládat pouze zbytkový odpad.  
e. nepřeplňovat sběrné nádoby.  
f. sběrné nádoby umísťovat na přechodném stanovišti na veřejném prostranství 

jen na svozový den, a to na nezbytně nutnou dobu pro jejich vyprázdnění.  
2. Jestliže z vážných důvodů nemohl být dodržen dohodnutý termín odvozu odpadu a 

došlo k jeho nahromadění, musí občané ukládat odpady do náhradních obalů např. 
polyetylenových pytlů, a to tak, aby odpady mohly být snadno odvezeny, případně 
přemístěny do sběrných nádob.  

3. Je zakázáno:  
a. odkládat odpady mimo sběrné nádoby.  
b. odkládat do sběrných nádob žhavý popel, žhavou škváru, látky tekuté nebo 

těkavé, látky žíravé, zápalné, výbušné, zdravotně závadný odpad vznikající ze 
zdravotnických zařízení, uhynulá zvířata, látky přilnavé (dehet, asfalt, zbytky 
barev, hnůj), jakož i zeminu, stavební odpad, organický odpad ze zahrad (listí, 
tráva, seno, sláma, natě, větve a kmeny stromů) a takový odpad, který nelze 
přesypat nebo který by svým složením mohl ohrozit bezpečnost a zdraví 
oprávněné osoby či zdraví občanů, dále poškodit technické zařízení sběrného 
vozu.  

c. zapalovat odpad ve sběrných nádobách.  
d. ukládat do sběrných nádob ty složky komunálního odpadu, pro které je 

zaveden separovaný sběr.  

Článek 7 
Původci odpadu  

1.    Původci odpadu, kteří produkují tříděný odpad zařazený podle Katalogu odpadů 
(vyhláška MŽP č.381/2001Sb. ) jako odpad podobný komunálnímu z činnosti právnických 
osob a fyzických osob oprávněných k podnikání, mohou využít systému pouze na základě 
písemné smlouvy s Městem Litovel, která musí obsahovat  výši sjednané ceny za tuto službu. 
(§17 zákona č.185/2001Sb.). 

2.    Na původce odpadu, kteří využívají systému, se vztahují obdobné povinnosti jako na 
fyzické osoby. 



 
 

Článek 8 
Kontrolní činnost  

 
Kontrolní činnost při nakládání s komunálním odpadem nebo se stavebním odpadem na 
území města provádí Městský úřad Litovel. 

Článek 9 
Sankce  

 

Nesplnění povinností uložených touto obecně závaznou vyhláškou bude postihováno podle 
obecně závazných právních předpisů3). 

Článek 10 
Zrušovací ustanovení  

 

 (1) Dnem účinnosti této vyhlášky se ruší obecně závazná vyhláška města Litovel č. 1/2006 o 
stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování 
komunálních odpadů  vznikajících na katastrálních územích spravovaných městem Litovel, 
včetně systému nakládání se stavebním odpadem ze dne 25. května 2006. 
  

Článek 11 
Účinnost  

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti a platnosti patnáctým dnem po dni vyhlášení. 
 

 

Mgr. Blahoslav Papajk  MVDr. Vojtěch Grézl 
místostarosta města starosta města 

 

Vyvěšeno dne: 6.10.2009 
Sejmuto dne: 
 

  

 

 

 
 
1) Vyhláška MŽP 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 
2) Zákon č.  185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů, dále zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění  
pozdějších předpisů, zák.č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník , ve znění pozdějších předpisů 

3) Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech, zákon ČNR č. 200/1990 Sb., o přestupcích ve znění 
pozdějších předpisů. 
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