Obecně závazná vyhláška města Velvary č.5/2006,
o nakládání s komunálním a stavebním odpadem
Zastupitelstvo města Velvary vydává dne 28.3.2006 podle ustanovení § 17 odst. 2 zákona č.
185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, (dále jen "zákon o odpadech") a v
souladu s ustanoveními § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve
znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku.
Čl. 1
Působnost
Závaznost vyhlášky
1. Tato vyhláška řeší nakládání s komunálním odpadem a se stavebním odpadem na katastrálním
území obce Velvary. 2. Tato vyhláška je závazná pro všechny fyzické osoby, které mají na území
obce (města) trvalé bydliště nebo které se na území obce (města) zdržují.
Čl. 2
Základní pojmy
Základní pojmy jsou definovány v zákoně o odpadech.
Čl. 3
Nakládání s komunálním odpadem
• 1. Pro shromažďování a třídění komunálního odpadu jsou občanům k dispozici tyto sběrné
nádoby a zařízení:
• a) sběrné nádoby (popelnice) ? slouží k ukládání zbytkového odpadu z domácnosti
po vytřídění (např. smetky, popel, saze, nevratné obaly)
• b) kontejnery na tříděný odpad ? papír, sklo, PET lahve, které jsou umístěny v ulicích
: Malovarská, Nábřeží, Slánská, Chržínská, Na Průhoně, Petra Bezruče, Nádražní, Za
Roudnickou branou, U Cukrovaru, náměstí Krále Vladislava, v části Velká Bučina,
Ješín
• c) mobilní kontejner na velkoobjemový odpad ? slouží k ukládání rostlinného odpadu
(větve, tráva) a objemného odpadu z domácností (matrace, starý nábytek apod.)
• d) mobilní kontejner na svoz nebezpečných odpadů ? lze odložit následující odpady
např. znečištěný obalový materiál, zářivky, odpadní oleje, staré nátěrové hmoty,
znečištěný textilní materiál, prošlé léky, pneumatiky atd. Jednotlivé zastávky jsou
uveřejněny na letácích, které obdrží každá domácnost
• e) sběr vyřazených léku je zajišťován v lékárně
• f) sběr železného šrotu provádí dobrovolný hasičský sbor obce (města) dle potřeby
• 2. Do sběrových nádob a zařízení je zakázáno odkládat jiný než stanovený odpad.
• 3. Svoz odpadů zajišťuje v dohodnutých svozových dnech a časových intervalech oprávněná
osoba. Popelnice jsou vyváženy 1krát týdně po celý rok. Svoz nebezpečných a
velkoobjemových odpadů se provádí 2krát ročně po vyhlášení v místě obvyklém. Případná
změna svozu bude oznámena minimálně 14 dní před jeho realizací.
• 4. Majitelé popelnic zajistí před svozem jejich umístění na dohodnuté místo u přístupové
komunikace.
• 5. Právnické a fyzické osoby podnikající, které produkují odpad podobný komunálnímu
odpadu, mohou využít systém sběru, třídění, využívání a zneškodňování komunálních
odpadů stanovený touto vyhláškou na základě písemné dohody s obcí (městem).

Čl. 4
Nakládání se stavebním odpadem
Stavební odpad vzniklý při stavební činnosti bude odkládán do velkoobjemového kontejneru
zajišťovaného MěÚ, který bude odvezen na náklady fyzické osoby k recyklaci nebo na řízenou
skládku Uhy. Tímto se nevylučuje možnost zajistit si odvoz tohoto odpadu na místo recyklace nebo
k uložení na řízenou skládku vlastními prostředky popřípadě jiným způsobem.
Čl. 5
Úhrada za komunální odpad
Poplatek za provoz systému nakládání s komunálním odpadem na území obce je stanoven v obecně
závazné vyhlášce vydané na základě zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění
pozdějších předpisů. Podnikající subjekt, který na základě písemné smlouvy uzavřené s obcí v
souladu s ustanovením § 17 odst. 5 zákona o odpadech využívá systému obce, platí cenu sjednanou
v této smlouvě.
Čl. 6
Zrušovací ustanovení
Zrušuje se obecně závazná vyhláška č. 1/2002 o nakládání s odpady na území města Velvar.
Čl. 7
Účinnost
Tato obecně závazná vyhláška města nabývá účinnosti patnáctým dnem po jejím vyhlášení.
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