
MESTO KLECANY

obecně záv azná lyhláška
města Klecany č. Il2015

o stanoveni systému shromažd'ování, sběru, přepraly, třídění, v1_užívání a
odstraňování komunálnich odpadů a nak]ádání se stavebním odpadem na

území města Klecanv

Zaslupitelstvo něsta Klecany se na sr'énr zasedáni dne l' 10' 2015 usnesením č.5/2015
usneslo \'J'dat na zák]adě s 17 odst. 2 Zákona č'185/2001 Sb., o odpadeclr a o změně některých
dalšich zákonů. ve zněni pozdějších předpisů (dálejen,.zákon o odpadcc1't")' a v soll1adll s s 10
pisnr' d) a $ 84 odst.2 písnr. 1r) zákona č']2E/2000 sb., o obcích (obeoní zřízoií)' ve znčtrí
pozdq_ších přcdpisů, (dá1c jen .,zákon o obcich"). tuto obecně závaznou r'yhlášku (dále jen
,'r'yhláškď'):

Čt. t
Úvodní ustanovení

VyhláŠka stanovu.je systón shronražďor'ání' sběru, přepravy' třídčnl, \)'uŽl\án] a
or]strunt'rani ktrmunalLlich odpadů vznjkajících Da úZemí města K]ecany, včetně rrakládání se
sta\ ebLrim odpadťm '

Čl.z
Třídění komunálního odpadu

(l) v obci se odděleně slrromažd'ují tyo s1ožky konruná1rrího odpadu:

a) papír a 1cpcnka,

b) plasty,

c) kompozitní obaly (obaly s1oženó z vícc druhů materiálů vzájenně neodc1ělitelné např'
nápojové kaltony)'

d) sklo,

e) neznečistěIré odě\'y a tcxtilni mateliály'

t) kovy.

g) jedlé oleje a tuky,

h) baterie a akumulátory.

i) \'ťazená elektrická a e1ektronická zďízení,

j) biologicky roz1ožitelrrý oclpad rostlinnóho původu,

' \r}'hláška č ' 3 8 1'/200 1 sb., kterou se stanoví Katalog odped ů. Seznam nebe7pečných odpadťl a seznamy
odpadů a stáiů pro účely !ýozlr' do!ozu a lránzitu odpadů a posfup při udělo\'ání souhlasu k Vývozu'
do\ozu a tran7itu odpadů (Katalog odpadů)'



k) nebezpečné sloŽk-v kornunálního odpadu'

l) objemný or1pad.

m) smčsrrý odpad.

(2) Sněsný odpad j e zby1ý komunální odpad po stanoveném výiídění dle odst' 1 písm. a) až 1).

Čt.:
Tříděný odpad ukládaný ve vybraných lokalitách

(1) Tiíděný odpad: papír a lepenka' plasty. kompozitní oba1y. sklo' odčly a texti1ni materiály a
kovy jsou shronlaŽďovány do Zv1áštnich sběrných nádob, které jsou odlišeny bllevrrě a
označeny přís1ušn1i'rni nápisyl

a) papír a 1epcnka rr]odré nádoby s nápisem .'papír",

b) p]asty Ž1uté nádoby s nápisem ,,plasty"'

c) sklo zelené rrádoby s nápisem ,'sklo",

d) kompozitní obaly čcnló nádoby s oranŽovýtn víkem a s nápjsct] '.kafiony"'
e) nealečistěnó oděvy a textilní nate ály modré nácloby s rrápisem ,,odčlJ' a textíl",

t) baterie, akumu1átory a vyiazená elektfická a elektronická 7ařízení, pokud jejich Velikost
umožňuje úplné r'ložcní do sběmé nádoby červené nádoby s nápisem ,'7pětný odběI
baterií a drobného e]ektrozaiízení"

g) vyřazená c]ektrická a elektrorrická zařizení, pokud icjiclr velikost umožliLÚe úplné
vloŽení do sběmé nádoby zelené nádoby s nápisem 

',e1cktroodpad"

(2) Nlrdoby určené na tiírJěný odpad.jsou u ístěny v lokalitách vyhlášenýoh Městským úřadem
KlecaÍy'

(3) Nádoby určené na tříděný odpadjsou pravideině vyprazdňová y d]e aktuálních potřeb'

(,1) Do Zv]áštních sbčmých nádob určených pro tříclěný oc1pad (odst' 1 tohoto čJánku) jc
zakázárro ukládat jiné s]oŽky konruná1n1ch odpadů' než pro které jsou určeny. a o<lpad. který
svou r'elikosti rreumožňuje úp1né vložení do příslušné sběmó nádoby'

Čt. +
sběřný dtůř

V pror'ozních hodiních vyh1ášených Městskýn úřadem Klecany Ize ve sběrném dvoře
odkládat tento výřídčný odpad:

a) papir a lcpcnka.
b) plasty.
c) skkr,
d) neznečistěné oděvy a texti]ní materiál,
e) kovy,
i) jedlé oleje a fuky'
g) bateric a akumulátory,
\1 r yirzcni elelrrr. kr r <lclt r.rnieki zaii,, enr.



(2.)

(1)

i) biologicky roz1ožitelný odpad rostlinné1ro původu'

Čls
Biologicky řozložitelnÝ odpad ťostlinnóho původu

Sběr biologicky rozložitelného odpatlu rostlinného původu je zajišťován tčmito sběm]hni
nádobamil

a) hnědé sběrné nádoby o obsahu 120 l s rrápisem ,,bioodpad"'

b) hnědé sběrné nádoby o obsahu 240 l s nápisem 
''bioodpac1".

Sběmé nádoby o obsahu l20 l. 240 l jsou ve v1ashictví Vlastníků .jcdnot1i\'ých nemovitostí a
jsou určeny výlučnč pro potieby těchto ncmovitostí' Pro Zaiištění vivozu tčchto nádob se
sběrná nádoba se po dohodě s Městským úiadcm Klecany LLmísti na vcřcjné pťostnnství
poblíž komunikace. s\rcz se provádí ninimálně v období od 1' dubna do 3 l října. Svoz 'je
prováděn na zákJadě žádosti vlastníka ne ovjtosti uplatněný u Městského úřadu Klecany vc
dnech pondělí aŽ čt\'r1ck.

Biologicky roz1oŽttellý odpad lost]jnného pťtvodu musí bý uzpťrsoben tak, aby svou
ve]ikostí umožňova] úplrré lložení clo příslušnó sbčmé nádoby.

(r)

Cl. ó
Sběr nebczpcčnÝch složek komunálního odpadu

Sběr a svoz nebezpcčt'tých složek komunálního odpadulje zajišťován mobilním kontejnerem
přistavovaným \' místech a v temínech vyhlášených Městskýn úřadem K1ecany (mirrimálně 2x
ročně)' Nebezpečné složky komunálního odpadu musí bý u1oženy tak, aby bylo možno je umístit
do lnobilního kontejneru a nás1edně jc přepnvovat bez nebezpečí .jcj ich uvolněrrí (rozsypání. vy1ití
ap.')' Do kontejneru je zakázáno ukládat.jiné složky komunálních odpadů a odpad' který svou
velikostí neumoŽňuje úp]né vložení do piíslušného kontejneÍu'

Čl.l
Sbčr objemného odpadu

objemný odpad je takový odpad, který vzhledem kc sv]ím rczměl'Llm nemůže bý unístčn do
sběmých nádob (napi' koberce' n]atrace, nábytek, kočárky). Vc]koobjenový lze celoIočně
odevzdávat ve sběmém dvoie v provozních hodinách vylrlášených Městskýn úřadon Klecany'

Čt. a
Shromažtl'ování směsného odpadu

(1) Směsný odpad se shromažtl'uic do sběmýclr rrádob, kter1njjsou:

a) černé sběrná nádoby o obsahu 120 1 s nápisem 
''směsný odpad".

b) čemé sběmá nádoby o obsahu 240 1 s l]ápisen ,.směsný odpad",

o) čemé sběmá nádoby o obsaltu l l00 l s nápisem ..směsný odpad"'

d) speciáJni sběmá nádoba LLmístěná \'e sběrnén'r dvoře,

c) odpadkové koše'



(2) Sběrné nádoby o obsahu 120 1' 240 l a l l00 l jsou zapůjčeny v1astníkťlm jednotlivých
nenovitostí a jsou ulčeny výlučně pro potřeby těchto nemovitostí. Pro 7ajištční Yývoztl
těchto nádob se sběmá nádoba urrristí na veřejné prostÍanství poblíŽ komunikace, oa které se
provádí svoz. Nádoba se označí nálepkou osvědčující úhradu poplatku za komuná]ni odpad
směsný odpad'' Svoz se provádí lx týdně \' termí ech vyl ášených Městským úřadem
Klecany.

(3) odpadkové koše. které jsou umístěrly na vcřejnýclr plostranstvích voboi' s1oužící pro
odkládání dÍobného sn]ěsného komunálního odpadu r'znik1ého na veřejném prostranství'

(4) Sněsný odpad odkládaný do sběrných nádob musi bý uzpůsobcn tak' aby svou velikostí
umožňoval úp1né v1oženi do piislušné sběmé nádoby. Tiíclěný odpad jc zakázátro ukládat
společně se směsrrým odpadon.

Čt. s
Nakládání se stavebním odpadcm

(l) Stavebni odpa(12 je stal'ební a dcno1iční odpad. Stavební o<1pac1 není orlpadcnr komunálním.

(2) Stavební odpad lze poúít' piedat či z]ikvidovat zíkonem stanovenýn zpťlsobem, a to vŽdy
na náklady původce odpadu'

ct. 10
společná ustanovení

skutečnosti \''Yh1ašované dle téb vyh]ášky Městshírn úřadem Klecany se Zvřejňuji na úiední
desce Městskélro úřadu Kleca[y, v časopise ,,Klecanský zpravoda.j" a na webových strántách
města K1ecany'

Čt. rt
Zrušující ustanovení

Ruší se obecně závazná vyh]áška města Klecal1č' l/2009 o systému shromaŽdbvání, sběru,
přeptavy, třídění, vFržívání a odstr-aňování komuná1ního odpadu a systému nakládání se stavebním

^dnJdem nr ú/ťmi L'bce měsla KlťťJn} '

Čl. tz
Závěřečná ustanovení

Tato obecně závazná vyhJáška nabývá účinnosti patláctýn dnem po dni jejího vyhlášení.

,,.,i1/t
Bc' Daniel Dvoiák
n]ístostalosta ]nčsta

] při1oha 1 po]oŽka 17 \f,'hlášky č' 3E l]2001 sb' katalog odpadů



lvjěs15ký úiad Klecany

Zveřejněno dne 'tr 
'l 4t:/ó 

'..' '"''

sňá|o .re t 3- l01b'''''''"'.'...Vyhláška byJa v1wěšena dne:

V1'hláška byla sejmuta dnc:
zveřejněro elektrc]nicky na

wwwmu k eaary.cz
Podpis opráVněnó osoby

^/

'?#Ě#W


