
MĚSTO ŽANDOV    
 

Obecně závazná vyhláška č. 1/2013, 
o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání 
a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem 

na území města Žandov  
 

Zastupitelstvo města Žandov se na svém zasedání dne 25.11.2013 usnesením  
č. 25 usneslo vydat podle ustanovení § 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 § 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 (dále jen „vyhláška“): 

 
Čl. 1 

Základní ustanovení  

1) Tato vyhláška stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání  
a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území města Žandov, 
včetně nakládání se stavebním odpadem1.  
 

2) Komunálním odpadem je veškerý odpad vznikající na území města při činnosti 
fyzických osob, a který je uveden jako komunální odpad v Katalogu odpadů1, 
s výjimkou odpadů vznikajících u právnických osob nebo fyzických osob 
oprávněných k podnikání.“. 

 
Čl. 2 

Třídění komunálního odpadu  

1) Komunální odpad se třídí na:  
a) tříděný odpad, kterým je  

1. papír, 
2. sklo čiré, 
3. sklo barevné  
4. plasty včetně PET lahví, 
5. nápojové kartony, 

b) objemný komunální odpad, 
c) nebezpečné složky komunálního odpadu, 
d) směsný komunální odpad.  

 
2) Směsný komunální odpad je zbylý komunální odpad po stanoveném vytřídění dle 

odst. 1 písm. a) až c). 

 
 
 
 
 

                                                           
1  Vyhláška 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).  



 

Čl. 3 
Shromažďování tříděného odpadu   

1) Papír, sklo a plasty včetně PET lahví jsou shromažďovány do zvláštních 
sběrných nádob (kontejnerů).   
 

2) Plasty včetně PET lahví lze shromažďovat také do pytlů na tříděný odpad. 
 

3) Zvláštní sběrné nádoby a pytle na tříděný odpad jsou označeny logem 
oprávněné osoby, příslušnými nápisy a barevně odlišeny: 

a) papír - barva modrá  
b) sklo  barevné - barva zelená  
c) sklo čiré - barva bílá  
c) plasty včetně PET lahví - barva žlutá 
d) nápojové kartony – barva oranžová  
 

4) Zvláštní sběrné nádoby jsou umístěny na městem určených stanovištích, která 
jsou uvedena v příloze č. 1, která je nedílnou součástí této vyhlášky.   

 

5) Pytle na tříděný odpad je možné zdarma vyzvednout na městském úřadě. 
Naplněné a zavázané pytle se odkládají ke zvláštním sběrným nádobám na 
jejich stanovištích.   

 

6) Zvláštní sběrné nádoby a pytle na tříděný odpad lze užívat výhradně 
pro odkládání tříděného odpadu, pro který jsou určeny.  

 
Čl. 4 

Sběr a svoz nebezpečných složek komunálního odpadu 

Sběr a svoz nebezpečných složek komunálního odpadu (např. zbytky barev  
a spotřební chemie, zářivky, rozpouštědla) je zajišťován městem prostřednictvím 
oprávněné osoby, a to minimálně dvakrát ročně jejich odebíráním po předem 
stanovených trasách na předem vyhlášených přechodných stanovištích přímo do 
sběrných nádob k tomuto sběru určených. Informace o termínech, trasách  
a stanovištích sběru nebezpečných složek komunálního odpadu jsou předem 
zveřejněny na úřední desce městského úřadu, prostřednictvím místního rozhlasu 
a formou informačních letáků.   

 
Čl. 5 

Sběr a svoz objemného komunálního odpadu 

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

2) Sběr a svoz objemného odpadu je zajišťován jeho odebíráním na předem 
vyhlášených přechodných stanovištích a zřízením stálého stanoviště pro odběr 
objemného odpadu. Informace o termínech a přechodných stanovištích sběru 
objemného odpadu jsou předem zveřejněny na úřední desce městského úřadu, 



 

prostřednictvím místního rozhlasu a formou informačních letáků. Stálé stanoviště 
zřízené městem, kterým je prostor za bývalým městským úřadem č.p. 132 má 
provozní dobu ve dnech pondělí až pátek od 07:00 do 14:30 hodin, v sobotu od 
09:00 do 11.00 hodin.  

Čl. 6 

Shromažďování směsného komunálního odpadu  

1) Směsný komunální odpad se shromažďuje do sběrných nádob, kterými pro účely 
této vyhlášky jsou:  

a) typizované sběrné nádoby - popelnice a kontejnery o objemu  110 l,  
120 l, 260 l, 1100 l (dále jen „typizované sběrné nádoby“), 

b) PE pytle s potiskem, označené logem oprávněné osoby o objemu 70 l 
určené ke shromažďování směsného komunálního odpadu produkovaného 
v místech těžko přístupných svozové technice, odlehlých částech města a 
pro případy, kdy pro odložení směsného komunálního odpadu nepostačuje 
typizovaná sběrná nádoba (dále jen „PE pytle“). 

c) odpadkové koše, sloužící pro odkládání drobného směsného 
komunálního odpadu, které jsou umístěny na veřejných prostranstvích ve 
městě.  
 

2) Stanoviště typizovaných sběrných nádob je městem určené místo, kde jsou 
nádoby trvale nebo přechodně umístěny za účelem odstranění směsného 
komunálního odpadu oprávněnou osobou. Stanoviště jsou individuální nebo 
společná pro více uživatelů. 
 

3) PE pytle určené ke shromažďování směsného komunálního odpadu je možné 
zdarma vyzvednout na městském úřadě. Po jejich naplnění a zavázání se 
odkládají v den svozu na nejbližší stanoviště typizovaných sběrných nádob. 

 
4) Směsný komunální odpad se shromažďuje do sběrných nádob tak, aby při 

manipulaci s nimi nevypadával. Nesmí být hutněn (např. sešlapáváním), zaléván 
vodou nebo jinak mechanicky nebo chemicky měněna jeho struktura. Sběrné 
nádoby se umisťují na stanovištích určených městem tak, aby byly dobře 
přístupné pro odkládání, shromažďování a odvoz odpadů.  

 
5) Typizované sběrné nádoby, PE pytle a odpadkové koše lze užívat výhradně pro 

odkládání odpadu, na který jsou určeny.  

 
Čl. 7 

Nakládání se stavebním odpadem 

1) Stavební odpad je stavební a demoliční odpad. Stavební odpad není odpadem 
komunálním. 

 
2) Stavební odpad lze použít, předat či zlikvidovat zákonem stanoveným způsobem.  
 
 

 
 
 



 

Čl. 8 
Zrušovací ustanovení   

Zrušuje se Obecně závazná vyhláška č. 2/2006 o stanovení systému 
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních 
odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města Žandov ze dne  
27. března 2006.   

 
Čl. 9 

Účinnost  

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2014.    
 
 
       …………………………….   …………………………. 
                  Michal Beň                             Zbyněk Polák  
               místostarosta            starosta 

 
 

 
 
Vyvěšeno na úřední desce dne: 27.11.2013 
Ve stejném termínu zveřejněno v elektronické podobě umožňující dálkový přístup.   
 
Sejmuto z úřední desky dne: 13.12.2013        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Příloha č. 1 
 
Stanoviště zvláštních sběrných nádob určených na tříděný odpad 
 
Zvláštní sběrné nádoby jsou umístěny: 
 

 
 

Žandov  
Náměstí u č.p. 69       plasty, sklo čiré i barevné, papír 
ul. Osvobození, ulička, č.p. 256            plasty, sklo čiré i barevné, papír 
ul. Osvobození, č. p. 292-294        plasty 
ul. Osvobození č.p. 292 plasty, sklo čiré i barevné, papír 
ul. Pod Dubovkou, Revoluční č.p. 242 plasty, sklo čiré i barevné, papír 
ul. Děčínská č.p. 290 plasty 
ul. Dlouhá, zastávka ČD, č.p. 160 plasty, sklo čiré i barevné, papír 
ul. Nádražní, u čerpací stanice PHM plasty, sklo čiré i barevné, papír 
ul. Nádražní – Zátiší, č.p. 3 plasty, sklo čiré i barevné, papír 
ul. Kostelní u základní školy   plasty 
ul. Volfartická – Potoční, č.p. 55,56 2x plasty + sklo čiré i barevné, papír  
ul. Volfartická – Kamenická, č.p. 297 plasty, sklo čiré i barevné, papír 
Valteřice  
u kravína č.p. 30 plasty, sklo čiré i barevné 
u katru č.p. 35 plasty 
u dvojdomků č.p. 73                                 plasty, sklo čiré i barevné  
Heřmanice   
u krámu č.p. 50                                 plasty, sklo čiré i barevné 
u hospody č.p. 26 plasty, sklo čiré i barevné 
křižovatka na Vel. Javorskou, č.p. 11 plasty 
Radeč  
u bývalé školy, č.p. 28                       plasty, sklo čiré i barevné  
bývalá otočka autobusu, č.p. 109 plasty, sklo čiré i barevné 
Velká Javorská  
otočka autobusu plasty, sklo čiré i barevné 


