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Obecně závazná vyhláška města Nymburka č. 1/2020 o stanovení systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města Nymburka
Zastupitelstvo města Nymburka se na svém zasedání dne 19.02.2020 usnesením č. usneslo
vydat na základě § 17 odst. 2 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých
dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm.
h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou
vyhlášku:
Čl. 1
Úvodní ustanovení
Tato obecně závazná vyhláška (dále jen „vyhláška“) stanovuje systém shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na katastrálních
územích města Nymburka (dále jen „město“), včetně nakládání se stavebním odpadem
vyprodukovaným na území města nepodnikajícími fyzickými osobami1.
Čl. 2
Rozsah působnosti vyhlášky
Vyhláška je závazná pro všechny fyzické osoby zdržující se na území města (dále jen „fyzické
osoby“), při jejichž činnosti vzniká komunální odpad.
Čl. 3
Vymezení pojmů
Pro potřeby vyhlášky se charakterizují některé pojmy:

1

•

Původcem odpadů vznikajícím na území města, které mají původ v činnosti fyzických osob, je
město. Město se stává původcem odpadu od okamžiku, kdy nepodnikající fyzická osoba
odpad odloží na místě k tomu určeném; město se současně stane vlastníkem tohoto odpadu.

•

Odpadem je každá movitá věc, které se osoba zbavuje nebo má úmysl nebo povinnost se jí
zbavit.

•

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

•

Směsný komunální odpad je složka komunálního odpadu, která zůstává po vytřídění
jednotlivých složek odpadu (viz čl. 5 písm. a) až j) této vyhlášky).

•

Biologicky rozložitelný odpad je pro účel této vyhlášky – biologicky rozložitelný komunální
odpad, který neobsahuje ani nepřišel do kontaktu s biologickým odpadem živočišného
původu nebo s vedlejšími produkty živočišného původu, odpad ze zahrad, kuchyňské odpady
rostlinného původu – slupky, ovoce, zelenina.

•

Objemný odpad je odpad z domácností, který s ohledem na své rozměry či hmotnost nelze
odkládat do běžných nádob určených pro sběr a odvoz směsného komunálního odpadu.
Jedná se např.: o nábytek, matrace, koberce, linolea, lyže, dveře, sanitární techniku apod.

•

Stavebními odpady se rozumí inertní odpady vznikající při stavebních pracích, demolicích a
stavebních úpravách, uvedených v Katalogu odpadů. Jedná se např. o směsný stavební a
demoliční odpad, beton, cihly, keramiku, dřevo, asfalt, výkopovou zeminu apod.

Vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 93/2016 Sb., o Katalogu odpadů

•

Místem k odkládání komunálního odpadu jsou:
o sběrné nádoby – typizované nádoby k ukládání odpadu, např. nádoby o obsahu 110,
120, 240 litrů, kontejnery o obsahu 1100 litrů, zvony na využitelné složky
komunálního odpadu, velkoobjemové kontejnery, pytle na využitelné složky
komunálního odpadu;
o sběrný dvůr města – Sběrný dvůr Nymburk umístěný v ul. Drahelická 230/1, 288 02
Nymburk (dále sběrný dvůr), kde je městem organizován sběr;
o zastávky mobilního sběru odpadů. Mobilní sběr je svoz předem určených složek
komunálního odpadu ve stanovených termínech a daných místech (termíny a místa
svozu jsou zveřejněny na webových stránkách města, resp. ve zpravodaji).

•

Stanoviště sběrných nádob je prostor, kde jsou sběrné nádoby trvale, nebo přechodně
umístěny za účelem shromažďování komunálního odpadu, za přechodné stanoviště sběrných
nádob se považuje veřejné prostranství před nemovitostí v den pravidelného svozu
předmětné složky komunálního odpadu.

•

Dostatečný objem sběrné nádoby na směsný komunální odpad z domácnosti je takový vnitřní
objem sběrné nádoby, který při dané četnosti odvozu odpadu umožňuje uložit veškerý odpad
vznikající při provozu domácnosti (viz přehled na webových stránkách města).

Čl. 4
Nakládání s komunálním odpadem
Fyzické osoby, na které se vztahuje tato vyhláška, ukládají komunální odpad vzniklý jejich
činností pouze do označených sběrných nádob, určených pro jejich potřebu. Jsou-li sběrné
nádoby vymezeny (označeny) pouze pro určitý druh komunálního odpadu (papír, sklo, plast,
biologicky rozložitelný odpad atd.), ukládají do těchto nádob pouze ty odpady, pro které jsou
určeny.
Čl. 5
Oddělené soustřeďování komunálního odpadu
Komunální odpad se třídí na tyto složky:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)

papír;
směsné plasty včetně PET lahví;
sklo (směs);
nápojový karton;
kovy;
textil;
biologicky rozložitelné odpady;
jedlé oleje a tuky;
nebezpečné odpady;
objemný odpad;
směsný komunální odpad.

Pro odkládání (shromažďování) tříděného odpadu lze na území města využít:
• speciální sběrné nádoby umístěné na katastrálních územích města (přehled je zveřejněn na
webových stránkách města, resp. ve zpravodaji); nádoby jsou barevně rozlišeny a opatřeny
údaji o sbíraném odpadu;
• barevné pytle;
• sběrné dvory;

Čl. 6
Oddělené soustřeďování složek komunálního odpadu
1) Tříděný odpad je shromažďován do zvláštních
nádob/kontejnerů, sběrného dvora, popř. pytlů.
2) Místa pro jednotlivé složky odpadu:

barevně

odlišených

sběrných

a) papír – modré nádoby, modré pytle, sběrný dvůr, popř. školská zařízení;
b) směsné plasty včetně PET lahví – ve směsi s nápojovým kartonem – žluté nádoby a žluté
pytle; samostatně ve sběrném dvoře, popř. ve školských zařízeních;
c) sklo – zelené nádoby (směsné sklo), sběrný dvůr;
d) nápojový karton – sbírán ve směsi s plasty – žluté nádoby; samostatně v oranžových
pytlích a ve sběrném dvoře;
e) kovy – sběrný dvůr, šedé nádoby (zvony), popř. výkupny;
f) textil – bílé kontejnery;
g) biologicky rozložitelné odpady – hnědá nádoba, velkoobjemové kontejnery, sběrný dvůr;
h) jedlé oleje a tuky – sběrný dvůr, označené zelené nádoby;
i) nebezpečné odpady – sběrný dvůr; léčiva v lékárnách.
3) Do zvláštních sběrných nádob je zakázáno ukládat jiné složky komunálních odpadů, než
pro které jsou určeny.
4) Jako doplňková forma sběru vytříděných složek komunálního odpadu je ve městě zaveden
pytlový sběr papíru, směsného plastu a nápojového kartonu, tzv. „adresný sběr“. Do systému
je nutno se zaregistrovat na odboru životního prostředí Městského úřadu Nymburk. Po
zaregistrování občan obdrží pytle a čárové kódy, které se nalepí na pytle s vytříděným
odpadem.
Naplněné a zavázané pytle se odkládají na shromažďovací místa. Místa pro soustřeďování
pytlů s vytříděným složkami komunálního odpadu jsou uvedena na webových stránkách
města a ve zpravodaji. Další pytle je možné si vyzvednout na Městském úřadu Nymburk nebo
ve sběrném dvoře.
5) Městský úřad Nymburk může pro jednotlivé případy vyhlásit sběr některých využitelných
složek komunálního odpadu uvedených v čl. 6 odst. 2 a stanovit podmínky, za kterých je
možno tohoto svozu využít.
6) V lokalitě Ke Strouze, tedy v ulicích Ke Strouze, Krátká, Polní, U Lidušky, Jankova, Tomáše
Černého, Osvalda Polívky, Josefa Červeného a v části ulice Zbožské, od ulice Ke Strouze po
ulici Potoční, bude odpad od občanů žijících ve výše zmíněné lokalitě tříděn do speciálních
nádob přímo u rodinných domů. Tříděné odpady se budou moci ukládat do nádob na papír
(modrá), plasty a nápojové kartony (žlutá) bioodpad (hnědá) a komunální odpad (černá).
Nádoby jsou umístěné na pozemku u rodinných domů, pokud je to technicky možné a před
nemovitost přistaveny v den svozu.
Organizace svozu ve spojitosti se systémem (viz přehled na webových stránkách města).
U rodinných domů v lokalitě Ke Strouze, které nejsou zapojeny ve výše zmíněném projektu
probíhá svoz odpadu také ve výše uvedeném režimu.
7) Sběrné nádoby na směsný komunální odpad a bioodpad jsou umístěny na pozemku u
rodinných domů, pokud je to technicky možné a před nemovitost přistaveny v den svozu.

Čl. 7
Biologicky rozložitelné odpady
1) Biologicky rozložitelný odpad se shromažďuje do hnědých sběrných nádob. Pro účely této
vyhlášky se sběrnými nádobami rozumějí typizované sběrné nádoby o obsahu 120 l a 240 l.

2) Sběr a svoz biologicky rozložitelného odpadu je částečně zajišťován mobilním sběrem. Odpad
je odebírán přímo na předem vyhlášených přechodných stanovištích do zvláštních sběrných
nádob. Informace o sběru včetně určení zastávky mobilního sběru odpadů jsou zveřejňovány
na webových stránkách města, resp. ve zpravodaji.
3) Stanoviště sběrných nádob je místo, kde jsou sběrné nádoby trvale nebo přechodně
umístěny za účelem dalšího nakládání s biologicky rozložitelným odpadem oprávněnou
osobou. Stanoviště sběrných nádob jsou individuální nebo společná pro více uživatelů.
4) Biologicky rozložitelný odpad lze také odevzdat ve sběrném dvoře.

Čl. 8
Objemný odpad
1) Sběr a svoz objemného odpadu je zajišťován mobilním sběrem. Odpad je odebírán přímo na
předem vyhlášených přechodných stanovištích do zvláštních sběrných nádob k tomuto účelu
určených. Informace o sběru včetně určení přechodných stanovišť jsou zveřejňovány na
webových stránkách města, resp. ve zpravodaji.
2) Objemný odpad lze také odevzdat celoročně na sběrném dvoře.

Čl. 9
Směsný komunální odpad
1) K odkládání směsného komunálního odpadu lze používat nádoby o dostatečném objemu (viz
webové stránky města):
•

typizované sběrné nádoby o obsahu 110, 120 a 1100 l určené ke shromažďování
směsného komunálního odpadu;

•

pytle s logem Technických služeb města Nymburka o objemu 120 l jsou určeny pro
fyzické osoby, které mají ve vlastnictví stavbu určenou nebo sloužící k individuální
rekreaci, případně rodinný dům, ve kterém není hlášena k trvalému pobytu žádná fyzická
osoba; pytle po naplnění a zavázání musí být umísťovány v den svozu na svozovou trasu;
odložené pytle s odpadem jsou sváženy oprávněnou osobou v den svozu směsného
komunálního odpadu z klasických sběrných nádob;

•

2)

3)
4)

5)

odpadkové koše, které jsou umístěny na veřejných prostranstvích v obci, sloužící pro
odkládání drobného směsného komunálního odpadu za účelem udržování čistoty
veřejného prostranství; odpadkové koše umístěné na veřejném prostranství nejsou
určeny pro ukládání komunálního odpadu pocházejícího z domácností a z činnosti
právnických osob a fyzických osob oprávněných k podnikání, využitelných složek
komunálního odpadu a k ukládání uličních smetků.
Fyzické osoby, na které se vztahuje tato vyhláška, ukládají směsný komunální odpad do
sběrných nádob, které jsou určeny pro jejich potřebu.
Fyzická osoba je povinna zajistit si dostatečné množství sběrných nádob na směsný
komunální odpad, resp. dostatečný objem. Pořízení a umístění sběrných nádob pro
shromažďování směsného komunálního odpadu (s výjimkou kontejnerů u bytových domů) si
občané zajišťují ke své tíži a na svůj náklad.
Sběrné nádoby u rodinných domů jsou umístěny na pozemku, pokud je to technicky možné
a před nemovitost přistaveny v den svozu.
Stanoviště sběrných nádob je místo, kde jsou sběrné nádoby trvale nebo přechodně
umístěny za účelem dalšího nakládání se směsným komunálním odpadem oprávněnou
osobou. Stanoviště sběrných nádob jsou individuální nebo společná pro více uživatelů.
Informace o frekvenci svozu a objemu sběrných nádob jsou uvedeny na webových stránkách.

Čl. 10
Další povinnosti při nakládání s komunálním odpadem
1) Sběrné nádoby na komunální odpad lze využívat pouze k účelu, pro který jsou určeny. Do
sběrných nádob je zakázáno odkládat jiné složky komunálních odpadů, než pro které jsou
jednotlivé nádoby určeny.
2) Každý je povinen do sběrných nádob ukládat odpad tak, aby bylo možno nádoby řádně
uzavřít a aby při manipulaci s nimi z nich odpad nevypadával. U využitelných obalů (např.
krabice, PET lahve, plastové obaly, nápojové kartony) je každý povinen před vložením do
nádoby zmenšit jejich objem (např. rozložením, stlačením, rozřezáním apod.). Každý je
povinen počínat si tak, aby nedocházelo ke znemožnění provedení pravidelného svozu
odpadů nebo narušení systému.
3) Je zakázáno odpad ve sběrných nádobách udupávat nebo zhutňovat.

Čl. 11
Nakládání se stavebním odpadem
1) Stavebním odpadem se rozumí stavební a demoliční odpad. Stavební odpad není odpadem
komunálním.
2) Stavební odpad lze použít, předat či odstranit pouze zákonem stanoveným způsobem.
3) Pro odložení stavebního odpadu je možné využít sběrný dvůr, cena za převzetí se řídí dle
platného ceníku uvedeného v zařízení sběrného dvora.
4) Pro odvoz stavebního odpadu si lze objednat odvoz přímo u oprávněné osoby. Náklady
s přistavením kontejneru, odvozem, využitím, popř. odstraněním odpadu, si hradí fyzická
osoba v celé výši individuálně.

Čl. 12
Závěrečná ustanovení
1) Nabytím účinnosti této vyhlášky se ruší Obecně závazná vyhláška města Nymburk č. 2/2019,
o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města Nymburka a
Obecně závazná vyhláška města Nymburk č. 5/2019, kterou se mění a doplňuje Obecně
závazná vyhláška města Nymburk č. 2/2019, o stanovení systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním
odpadem na území města Nymburka.
2) Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem…06.03.2020.

………………………..
Ing. Tomáš Mach, Ph.D.
starosta

..………………………..
Mgr. Bořek Černý
místostarosta

Vyvěšeno na úřední desce městského úřadu dne: ……………………………
Sejmuto z úřední desky městského úřadu dne: …………………………..

