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Město Sezimovo Ústí 
Zastupitelstvo města Sezimovo Ústí 
Obecně závazná vyhláška č. 5/2019, 

 

o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních 
odpadů, včetně systému nakládání se stavebním odpadem 

  
Zastupitelstvo města Sezimovo Ústí podle § 17 odst. 2 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve  znění  
pozdějších  předpisů   vydává  dne 18. 12. 2019 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 
Předmět a působnost vyhlášky 

 
1) Tato vyhláška stanoví: 

a) systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních 
odpadů, vznikajících na území města Sezimovo Ústí (dále jen „systém“) 

b) systém nakládání se stavebním odpadem na území města Sezimovo Ústí (dále jen „město“). 
2) Tato vyhláška se vztahuje na všechny fyzické osoby na území města, při jejichž činnosti vznikají 

odpady1) a na které se nevztahují povinnosti původce odpadu 2).  
 
 

Čl. 2 
Nakládání s komunálním odpadem 

 
Veškeré fyzické osoby na území města, při jejichž činnosti vznikají odpady, nakládají s komunálním 
odpadem podle systému uvedeného v příloze č. 1. Systém stanoví, které odpady se na území města 
třídí a bližší specifikaci těchto odpadů i způsobu nakládání. 
 
 

Čl. 3 
Sběrné nádoby, pravidla pro jejich přidělování, výměnu a svoz 

 
1) Sběrné nádoby, uplatňující se v systému nakládání s komunálním odpadem jsou majetkem 

města. Jedná se o sběrné nádoby o objemu 110 l (dále jen “popelnice“) a 1100 l (dále jen 
„kontejnery“), kontejnery k ukládání využitelných složek komunálního odpadu  
a velkoobjemové přepravníky. Město tyto nádoby v rámci zajišťování systému poskytuje 
fyzickým osobám ke shromažďování komunálního odpadu, umístěním nebo přistavením na 
vhodná stanoviště na pozemcích města nebo po dohodě s vlastníkem pozemku tak, aby 
zejména nebyla narušena plynulost provozu na pozemních komunikacích a vzhled města. Tato 
vhodná stanoviště určuje město. 

2) Fyzickým osobám, přihlášeným v obci3)  Sezimovo Ústí (dále jen „přihlášená osoba“), město 
zajišťuje pro shromažďování směsného komunálního odpadu přidělení dostatečného množství 
popelnic a kontejnerů, přičemž jejich maximální počet je stanoven v příloze č. 2. Tyto nádoby 
město označuje logem příspěvkové organizace Správa města (dále jen „příslušné logo“) a 
popisným či evidenčním číslem nemovitosti, pro jejíž obyvatele jsou určeny. Popelnice jsou 
sváženy s dvoutýdenní a kontejnery s týdenní četností. V lokalitách obtížně přístupných pro 
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svozovou techniku jsou tyto nádoby umístěny na stanovištích uvedených v příloze č. 3, město 
je označuje logem a značkou „TP“ a svoz probíhá s dvoutýdenní četností. 

3) Vlastníkům, případně dalším osobám, kteří užívají stavby, určené k individuální rekreaci, byt 
nebo rodinný dům, ve kterých není přihlášena žádná fyzická osoba (dále jen „rekreační stavba“), 
město zajišťuje pro shromažďování směsného komunálního odpadu, vzniklého v souvislosti 
s užíváním těchto staveb, přidělení dostatečného počtu kontejnerů na vyhrazená místa, která 
jsou včetně četnosti svozu stanovená v příloze č. 1. Tyto nádoby město označuje příslušným 
logem. 

4) Výměnu poškozených sběrných nádob, uplatňujících se v systému, město zajišťuje na základě 
vlastního či jiného podnětu po posouzení jejich stavu a nezbytnosti výměny. U popelnic  
a kontejnerů se výměna provádí nejdříve po 5 letech od jejich přidělení fyzickým osobám. 
V odůvodněných individuálních případech lze výměnu uskutečnit i v kratším intervalu.   

5) Ustanovením dle předchozích odstavců se nevylučuje možnost osob uvedených v odst. 2 pořídit 
si vlastním nákladem popelnici. Uplatnění takové sběrné nádoby v systému nakládání 
s komunálním odpadem dle této vyhlášky je možné za podmínky, že taková sběrná nádoba bude 
využívána pouze pro osobní potřebu těchto osob a bude označena příslušným logem. 
Ustanovení odst. 4 se v tomto případě nepoužije. 

 
Čl. 4 

Povinnosti fyzických osob 
 
Povinnosti fyzických osob, týkající se shromažďování, třídění a předávání k využití a odstranění 
komunálního odpadu jsou stanoveny zákonem. 

 
Čl. 5 

Možnosti využití systému právnickými osobami a fyzickými osobami oprávněnými k 
podnikání 

 
Původci, kteří produkují odpad podobný komunálnímu odpadu, mohou na základě smlouvy s obcí 
využít systému zavedeného obcí pro nakládání s komunálním odpadem. Smlouva musí být písemná 
a musí obsahovat vždy výši sjednané ceny za tuto službu4). 
 
 

Čl. 6 
Nakládání se stavebním odpadem 

 
1) Stavební odpad není komunálním odpadem. 
2) Stavební odpad vzniklý při stavební činnosti fyzických osob v množství nepřesahujícím  

100 kg/osoba/rok může být, po předložení dokladu totožnosti, shromažďován do sběrných 
dvorů.  

3) Do sběrných dvorů bude přijat pouze drobný inertní odpad bez příměsí nebezpečných odpadů, 
vznikající stavební činností (při stavebních a demoličních pracích), tzn. stavební suť, zbytky 
stavebních hmot a vytěžená zemina, které jsou v Katalogu odpadů označeny takto: 
a) 170 101 Beton 
b) 170 102 Cihla 
c) 170 103 Tašky a keramické výrobky 
d) 170 504 Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03 
e) 170 904   Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02  

 a 17 09 03. 
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4) Do sběrného dvora nebude přijat stavební odpad: umělohmotné materiály, kovy, papír, 
nátěrové hmoty, izolační materiál, okenní rámy, ropné výrobky, azbest, eternit, sádrokarton a 
jiné tekuté hmoty. 

5) Stavební odpad vzniklý při stavební činnosti fyzických osob v množství, přesahujícím limit  
100 kg/osoba/rok, může být na základě dohody s příspěvkovou organizací Správa města 
Sezimovo Ústí shromažďován: 
a) do určené sběrné nádoby na sběrném dvoře nebo 
b) do jí určené a na dohodnuté místo přistavené sběrné nádoby. 
Přistavení, odvoz sběrné nádoby a předání stavebního odpadu k využití či odstranění bude 
provedeno na náklady fyzických osob, při jejichž činnosti stavební odpad vznikl.   

6) Ustanovením podle předchozích odstavců se nevylučuje možnost fyzických osob zajistit si odvoz 
stavebního odpadu a jeho využití či odstranění vlastními prostředky v souladu se zákonem o 
odpadech.  

 
 

Čl. 7 
Dohled a sankce 

 
1) Dohled a dozor nad dodržováním této vyhlášky provádí Městská policie Sezimovo Ústí.  
2) Porušení ustanovení této vyhlášky může být postihováno podle zvláštních předpisů 5). 
 

Čl. 8 
Závěrečná ustanovení 

 

1) Zrušuje se obecně závazná vyhláška číslo 1/2014 o systému shromažďování, sběru, přepravy, 
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, včetně systému nakládání se stavebním 
odpadem ze dne 16. 12. 2014 a 3/2012 o stanovení systému komunitního kompostování a 
způsobu využití zeleného kompostu k údržbě a obnově veřejné zeleně na území obce ze dne  
3. 5. 2012. 

2) Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyhlášení. 
1)  § 3 odst. 1 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů 
2)  § 4 odst. 1 písm. x) zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů 
3) § 10b, odst. 1 písm. a) a § 16c zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších 
předpisů 

4) § 17 odst. 4 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů 
5) např. zákon č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích, ve znění pozdějších předpisů 

 
 
 
 
 
 
 
 Ludmila Svatková, v. r.        Mgr. Ing. Martin Doležal, v. r.  
   místostarostka           starosta 
 
 
 
 
 
Datum schválení: 18. 12. 2019 
Vyvěšeno na úřední desce dne: 18. 12. 2019 
Sejmuto z úřední desky dne:                      
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Příloha č. 1 – Systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání  
a odstraňování komunálních odpadů 

 
Část I 

1) Odpady, specifikované v levém sloupci tabulky, fyzické osoby shromažďují do nádob, míst  
a zařízení, uvedených v pravém sloupci. 

SPECIFIKACE ODPADU NÁDOBY, MÍSTA A ZAŘÍZENÍ, URČENÁ KE 
SHROMAŽĎOVÁNÍ ODPADU 

PAPÍR, tj. neznečištěný papírový odpad, bez příměsí 
jiných materiálů a krabice, rozdělené z prostorových 
důvodů na menší části 

 
modré kontejnery na PAPÍR 

BÍLÉ SKLO, tj. výrobky z čirého skla bez drátěné vložky, 
zbytků obsahu, nebezpečných látek a uzávěrů 

 
bílé kontejnery na BÍLÉ SKLO 

BAREVNÉ SKLO, tj. výrobky z barevného skla bez zbytků 
obsahu, nebezpečných látek a uzávěrů 

 
zelené kontejnery na BAREVNÉ SKLO 

PLASTY a NÁPOJOVÉ KARTONY, tj. plastové výrobky a 
nápojové kartony bez zbytků obsahu  
a nebezpečných látek  

žluté kontejnery na ODPADNÍ PLASTY 
(PET láhve a nápojové kartony se z důvodu 

hospodárnosti ukládají stlačené do plochého 
tvaru) 

KOVY, tj. kovový odpad bez příměsí jiných materiálů kontejnery na KOVY 
SBĚRNÉ DVORY 

TEXTIL, tj. oděvy, bytový textil (záclony, závěsy, 
povlečení, ubrusy), obuv, kabelky a textilní hračky 

kontejnery na TEXTIL 
SBĚRNÉ DVORY 

JEDLÉ OLEJE A TUKY, tj. použité oleje a tuky z domácností 
(např. fritovací oleje) a ztužené jedlé tuky 

kontejnery na JEDLÉ OLEJE A TUKY 
  SBĚRNÉ DVORY 

(ukládají se v uzavřených obalech, např. PET 
lahvích) 

LÉČIVA, která jsou dle údajů na obalu prošlého data 
použitelnosti nebo jsou nespotřebovaná 

SBĚRNÉ DVORY  
 (ukládají se včetně svých obalů) 

ODPAD S OBSAHEM RTUTI (např. teploměry) 
BARVY, LEPIDLA, PRYSKYŘICE 
OBALOVÝ A TEXTILNÍ MATERIÁL ZNEČIŠTĚNÝ 
ŠKODLIVINAMI 
JEDLÉ OLEJE A TUKY 
FOTOCHEMIKÁLIE 
STARÉ NÁTĚROVÉ HMOTY 
PESTICIDY 
ROZPOUŠTĚDLA, KYSELINY, HYDROXIDY 
ODMAŠŤOVACÍ PŘÍPRAVKY 
ZRCADLA 
OBJEMNÝ ODPAD, který pro své rozměry či hmotnost 
nelze uložit do sběrných nádob o objemu 110 l (dále jen 
„popelnice“ a 1100 l (dále jen „kontejnery“) (např. skříň, 
postel, koberec, lino, pařez)  
BIOLOGICKY ROZLOŽITELNÝ ODPAD (tráva, větve, listí) 
DŘEVO bez nebo s obsahem nebezpečných látek 
TEXTIL 
ODĚVY 

SBĚRNÝ DVŮR NA HUSOVĚ NÁMĚSTÍ 
 (nachází se vedle domu s pečovatelskou službou, 
Husovo náměstí č. p. 75 v Sezimově Ústí I) 
 

Provozní doba: 
Út –  8:00- 11:00  a 12:00 – 17:00 hod. 

  So –  8:00- 11:00  hod. (liché soboty) 
 
 
nebo  

 
 

SBĚRNÝ DVŮR V ZAHRADNÍ ULICI 
(nachází se v areálu bývalých Sběrných surovin 
v Sezimově Ústí II) 
 

Provozní doba: 
St –  8:00- 11:00  a 12:00 – 17:00 hod. 
So –  8:00- 11:00 hod. (sudé soboty)          
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OBJEMNÝ ODPAD, který pro své rozměry či hmotnost 
nelze uložit do sběrných nádob o objemu 110 l (dále jen 
„popelnice“ a 1100 l (dále jen „kontejnery“) (např. skříň, 
postel, koberec, lino, pařez)  
BIOLOGICKY ROZLOŽITELNÝ ODPAD (tráva, větve, listí) 
DŘEVO 
KOVY 
PAPÍR A LEPENKA 

 
SBĚRNÝ DVŮR V PRŮMYSLOVÉ ULICI 

(nachází se v areálu Správy města Sezimovo Ústí, 
Průmyslová 1095 v Sezimově Ústí II) 
 

Provozní doba: 
Po –  12:00 – 17:00 hod. 

BIOLOGICKY ROZLOŽITELNÝ ODPAD (tráva, větve, listí), 
 

VELKOOBJEMOVÉ PŘEPRAVNÍKY NA BIOLOGICKY 
ROZLOŽITELNÝ ODPAD 

VÁNOČNÍ STROMKY VEDLE POPELNIC A KONTEJNERŮ nebo do 
SBĚRNÝCH DVORŮ 

DROBNÝ ODPAD, související s krátkodobým pobytem 
osob na veřejných prostranstvích 

ODPADKOVÉ KOŠE na veřejných prostranstvích 

SMĚSNÝ KOMUNÁLNÍ ODPAD, který zůstává po vytřídění všech výše uvedených složek komunálního odpadu:  

 a) vzniklý v domech, v nichž jsou fyzické osoby  
přihlášené 

POPELNICE A KONTEJNERY  
označené příslušným logem a čísly příslušných 
nemovitostí, pro jejichž obyvatele jsou určeny 

b) vzniklý vlastníkům, případně dalším osobám 
v souvislosti s užíváním rekreační stavby dle čl. 3 
odst. 3 této vyhlášky  

POPELNICE A KONTEJNERY  
situované na vyhrazených místech, označených 

příslušným logem  

 c) vzniklý v domech, v nichž jsou fyzické osoby  
přihlášené a které se nacházejí v lokalitách obtížně 
přístupných pro svozovou techniku 

KONTEJNERY nebo POPELNICE 
označené příslušným logem a zkratkou „TP“ 

d) k jehož uložení sběrné nádoby (popelnice  
a kontejnery) nepostačují nebo nejsou přiděleny  

SBĚRNÉ DVORY  
 

Poznámka: V případě, že škola organizuje sběr určitého odpadu, lze jej odevzdat ve škole, obdobně jej 
lze odevzdat ve sběrnách, pokud daný odpad vykupují. 
Informace o tom, kam lze odložit některé druhy odpadů, neobsažené v této tabulce, protože nejsou 
odpady komunálními, jsou uvedeny v příloze č. 4. 

 
2) Ukládání odpadu do popelnic a kontejnerů je třeba provádět takovým způsobem,  aby  bylo 

možno  tyto  nádoby  řádně uzavřít a při    manipulaci   s   nimi    nedocházelo   k jeho vypadávání. 
Nelze do nich ukládat žhavý popel. 

 
3) Fyzické osoby přihlášené v nemovitostech, jejichž popisná nebo evidenční čísla jsou vyznačena na 

sběrných nádobách na směsný komunální odpad, ukládají tento odpad pouze do těchto sběrných 
nádob. 

 
4) Sběrné nádoby, uplatňující se v systému nakládání s komunálním odpadem, nelze přemísťovat 

z vhodných stanovišť, stanovených městem. Tento zákaz se nevztahuje na přemístění popelnic 
fyzickou osobou, pro kterou jsou určeny, na pozemek v době mezi jednotlivými svozy. V takovém 
případě je musí na přechodnou dobu v době pravidelného odvozu zpřístupnit oprávněné osobě 
k provedení svozu (např. přistavením na okraj příjezdové komunikace).  

 
5) Aktuální přehled umístění stanovišť s kontejnery na využitelné složky komunálního odpadu (papír, 

sklo, plasty, nápojové kartony, kovy, textil, jedlé oleje a tuky) je uveden na www.sezimovo-usti.cz 
nebo úřední desce. 
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Část II 
 

1) Velkoobjemové přepravníky na biologicky rozložitelný odpad jsou přistavovány pravidelně na 
stanoviště a v termínech takto:  

 
STANOVIŠTĚ 

 
DEN PŘISTAVĚNÍ 

  

u zastávky Českých drah a.s. PONDĚLÍ 
(první pondělí v měsících duben - listopad) 

Palackého ulice - u křižovatky s ulicí Dr. E. 
Beneše 

ČTVRTEK 
(1x/14 dní v sudé týdny v měsících duben - říjen) 

ul. Svépomoc – naproti tenisovým kurtům 
u čp. 656 

PÁTEK 
(první pátek v měsících duben – listopad) 

 
2)    Přepravníky jsou na stanovištích umístěny od 15:00-18:00 hod. 
 
3)   V případě, že přistavění vychází na státní svátek, přepravníky budou přistaveny ve stejný den v 

následujícím týdnu. Pokud i tento náhradní den je státním svátkem, přistavění přepravníků 
proběhne následující pracovní den po tomto náhradním dnu. 

 
4)  Do přepravníků na biologicky rozložitelný odpad lze ukládat pouze odpad, který je objemově 

upraven na co nejmenší objem tak, aby žádný z jeho rozměrů nepřesahoval 1 metr. Při ukládání 
se větve shromažďují odděleně do k tomu určených přepravníků a je dbáno pokynů obsluhy. 

 
5)  V případě potřeby lze biologicky rozložitelný odpad odložit také do sběrného dvora dle části I 

přílohy č. 1. 
 
 

Část III 
 

1) Přehled vyhrazených míst se sběrnými nádobami, přidělených městem ke shromažďování 
směsného komunálního odpadu, vzniklého v souvislosti s užíváním rekreačních staveb: 

POPIS STANOVIŠTĚ ČETNOST SVOZŮ 

před lávkou přes Kozský potok u zahradní kolonie u Ozvěny 

březen - listopad 
(1 x za týden) 
prosinec – únor 
(1 x za měsíc) 

u lávky přes Kozský potok u zahradních kolonií pod letištěm  

březen - listopad 
(1 x za týden) 
prosinec – únor 
(1 x za měsíc) 

pod viaduktem u sjezdu od rekreační oblasti nad softbalovým hřištěm  

březen - listopad 
(1 x za týden) 
prosinec – únor 
(1 x za měsíc) 

proti sběrnému dvoru v Zahradní ulici 

březen - listopad 
(1 x 14 dní) 
prosinec – únor 
(1 x za měsíc) 
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u jezu na Soukeníku 

březen - listopad 
(1 x 14 dní) 
prosinec – únor 
(1 x za měsíc) 

na začátku rekreační oblasti Soukeník pod Fierlingerovou vilou 
 (1 x za týden) 
 2 kontejnery 

zahradní kolonie v ulici Lužnická  

březen - listopad 
(1 x 14 dní) 
prosinec – únor 
(1 x za měsíc) 

lokalita Nad Mýtem - u vjezdu na E55 

březen - listopad 
(1 x 14 dní) 
prosinec – únor 
(1 x za měsíc) 
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Příloha č. 2 – Tabulka s počtem přidělovaných sběrných nádob  
 
 
Město zajistí přistavení sběrných nádob v maximálním počtu podle následujících tabulek: 
 
a) pro sběrné nádoby o objemu 110 l (popelnice) pro domácnosti v rodinných domech 
 

Počet sběrných nádob (ks) Počet přihlášených osob v nemovitosti 

1 1-2 

2 3-4 

3 5-6 

4 7 a více 

 
b) pro sběrné nádoby o objemu 1100 l (kontejnery) pro obyvatele v bytových domech 
 

Počet sběrných nádob (ks) Počet přihlášených osob v bytovém domě 

1 do 42  

2 43-84  

3 85-126 

4 127-169 

5 170-211 

6 212-253 

7 254-296 

8 297-338 

9 339-380 

10 381-423 

 
Obyvatelům v bytových domech do 5 bytů město může, vzhledem ke stávajícím zvyklostem  
a prostorovým důvodům, přidělit namísto kontejneru podle písm. b) popelnice podle písm. a), 
v počtu jako pro domácnosti v rodinných domech. 
 
Na stanovištích odpadových nádob pro shromažďování směsného komunálního odpadu z lokalit 
obtížně přístupných pro svozovou techniku podle přílohy č. 3 se přihlášeným osobám přiděluje 
kontejner podle písm. b) nebo, pokud to místní podmínky vyžadují, popelnice podle písm. a).  
Fyzickým osobám, přihlášeným v rekreačních objektech, se přidělují popelnice podle písm. a).  
 
V případě potřeby lze směsný komunální odpad odložit také do sběrného dvora dle části I přílohy č. 
1. 
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Příloha č. 3 – Stanoviště odpadových nádob pro shromažďování směsného komunálního odpadu 
přihlášenými osobami v lokalitách, obtížně přístupných pro svozovou techniku 

 
 

POPIS LOKALITY STANOVIŠTĚ ODPADOVÝCH NÁDOB 

rekreační oblast nad softbalovým hřištěm, 
zahradní kolonie u Cesty mládeže, 
zahradní kolonie nad skautským areálem 

pod železničním viaduktem u sjezdu od 
rekreační oblasti nad softbalovým hřištěm 

rekreační oblast na Soukeníku (od 
Fierlingerovy vily k jezu Soukeník) 

na začátku rekreační oblasti Soukeník pod 
Fierlingerovou vilou nebo na parkovišti u 
loděnice na Soukeníku 

zahradní kolonie u Ozvěny před lávkou přes Kozský potok u zahradní 
kolonie u Ozvěny 

zahradní kolonie pod letištěm u lávky přes Kozský potok u zahradních kolonií 
pod letištěm 

zahradní kolonie mezi řadovými domy  
v Zahradní ulici a železniční tratí a zahradní 
kolonie mezi garážemi a železniční tratí 

proti sběrnému dvoru v Zahradní ulici 
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Příloha č. 4 – Seznam dalších druhů odpadů (nikoliv komunálních) a informace o možnosti jejich 
odložení 

 
 

DRUH ODPADU MÍSTO PRO JEHO ODLOŽENÍ 

injekční stříkačky, injekční jehly (od aplikace 
inzulínu, apod.) 

sběrné dvory 

motorové, převodové a mazací oleje, brzdové 
a nemrznoucí kapaliny 

sběrné dvory 

elektrozařízení pocházející z domácností místa zpětného odběru na sběrných dvorech 

 
 


