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Město Mladá Vožice

Zastupitelstvo města Mladá Vožice

Obecně závazná vyhláška města Mladá Vožice
Č. 1/2021,

o stanovení obecního systému odpadového hospodářství

Zastupitelstvo města Mladá Vožice se na svém 18. zasedání dne 22.11.2021 usnesením č. 66/2021 usneslo vydat na
základě § 59 odst. 4 zákona Č. 541/2020 Sb., o odpadech (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 zřIzenI), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně
závaznou vyhlášku (dále jen ,,vyhláška") :

Článek 1
Úvodní ustanoveni

1. Tato vyhláška stanovuje obecní systém odpadového hospodářství na území města Mladá Vožice.

2. Každý je povinen odpad nebo movitou věc, které předává do obecního systému, odkládat na místa určená obci
v souladu s povinnostmi stanovenými pro daný druh, kategorii nebo materiál odpadu nebo movitých věci
zákonem o odpadech a touto vyhláškou '.

3. V okamžiku, kdy osoba zapojená do obecního systému odloží movitou věc nebo odpad, s výjimko výrobků
s ukončenou životnosti, na místě obcík tomuto účelu určeném, stává se obecvlastníkem této movité věci nebo
odpadu '.

4. Stanoviště sběrných nádob je místo, kde jsou sběrné nádoby trvale nebo přechodně umístěny za účelem
dalšího nakládání s komunálnIm odpadem. Stanoviště sběrných nádob jsou individuálnI nebo společná pro
vÍce uživatelů.

Článek 2
Oddělené soustřed'ování komunálního odpadu

1. Osoby předávajÍcÍ komunální odpad na místa určená obci jsou povinny odděleně soustřed'ovat nás|edujÍcÍ
složky :

a) biologické odpady
b) papír
C) plasty včetně PET lahvi
d) nápojový karton
e) sklo
f) kovy
g) nebezpečné odpady
h) jedlý olej a tuk
i) textil
j) objemný odpad
k) směsný komunální odpad

2. Směsným komunálním odpadem se rozumí zbylý komunálni odpad po stanoveném vytřÍděni podle odstavce
1 písm. a), b), C), d), e), f), g), h), i), a j).

3. objemný odpad je takový odpad, který vzhledem ke svým rozměrům nemůže být umístěn do sběrných nádob.
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Článek 3
Soustřed'ování papiru, plastů, skla, biologického odpadu, nápojových kartonů, kovů, jedlých tuků a olejů a textilu

1. Tříděný odpad je shromažd'ován do zvláštních sběrných nádob, kterými sběrné nádoby objemu 240 l, pytle,
1100 l kontejnery Či velkoobjemové kontejnery.

2. K odložení odpadů se určují sběrná místa:
a) zvláštní sběrné nádoby určené ke sběru papíru, plastu, nápojových kartonů, skla, kovů, jedlých olejů a

tuků a textilu, které jsou umístěnyv zastavěné části města a městských částech na stanovištích dle přílohy
Č.1 této vyhlášky.

b) sběrný dvůrv ulici Doudlebská 730 v Mladé Vožici
C) pro bioodpad prostor kompostárny v lokalitě ,,V Lomu"
d) místo před nemovitostí obývanou nebo jinak užívanou účastníkem systému u veřejné komunikace v den

pravidelného mobilnIho svozu v příslušné sběrné nádobě pro plast a nápojové kartony, papír, a bioodpad.
3. Zvláštni sběrné nádoby jsou barevně odlišeny a označeny příslušnými nápisy :

a) žlutá barva pro PET lahve a plasty
b) Modrá barva pro papír a lepenku
C) Hnědá pro bioodpad rostlinného původu
d) Zelená barva pro sklo
e) Červená barva pro nápojový karton
f) Šedá/černá s nápisem KOVY pro kovy
g) Bilý kovový kontejner s nápisem TEXTIL textil
h) Zelená s nápisemjEDLÉ TUKYa oleje jedlý olej a tuk

4. Do zvláštních sběrných nádob se je zakázáno ukládat jiné složky komunálnIch odpadů, než pro které jsou
určeny.

5. Zvláštní sběrné nádoby je povinnost plnit tak, aby je bylo možno uzavřít a odpad z nich při manipulaci
nevypadával. Pokud to umožňuje povaha odpadu, je nutno objem odpadu před jeho odloženkn do sběrné
nádoby minimalizovat.

6. Plasty, nápojové kartony, kovy, jedlé tuky a oleje, textil lze také odevzdávat na sběrném dvoře, který

je umístěn v ulici Doudlebská 730, v Mladé Vožici.
7. Neumožňuje-li stav komunikace svozové technice příjezd k nemovitosti, od které je svážen odpad, město po

dohodě se svozovou společnostI a účastníkem systému urči stanoviště sběrné nádoby na nejbližším
přístupovém místě. V případě, že shody není možno dosáhnout, rozhoduje o urrňstění sběrné nádoby v době

svozu město.

Článek 4
Soustřed'ováni nebezpečných složek komunálního odpadu

1. Nebezpečné složky komunálnIho odpadu, dle katalogu odpadů, je možné uložit ve sběrném dvoře odpadů v
ulici Doudlebská 730 v Mladé Vožici do zvláštních sběrných nádob k tomuto sběru určených.

2. Soustřed'ování nebezpečných složek komunálního odpadu podléhá požadavkům stanoveným v ČI. 3 odst. 4 a

5.

Článek 5
Soustřed'ování objemného odpadu

1. objemný odpad je takový odpad, který vzhledem ke svým rozměrům nemůže být uložen do sběrných nádob
(např. koberce, matrace, nábytek apod.)
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2. objemný odpad lze odevzdávat na sběrném dvoře odpadů v ulici Doudlebská 730 v Mlad é Vožici do sběrných
nádob k tomuto sběru určených.

3. Soustřed'ování objemného odpadu podléhá požadavkům stanoveným v ČI. 3 odst. 4 a 5.

Článek 6
Soustřed'ování směsného komunálního odpadu

1. směsný komunálni odpad se shromažd'uje do sběrných nádob. Pro účely této vyhlášky se sběrnými nádobami
rozumějí:

a) Popelnice
b) Kontejnery s horním výsypem o objemu 1100 l
C) Odpadkové koše, které jsou umístěny na veřejných prostranstvích ve městě, sĹoužÍcÍ pro odkládáni

drobného směsného komunálního odpadu.
2. 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
individuá|ni nebo společná pro vÍce uživatelů.

3. Soustřed'ování směsného komunálnIho odpadu podléhá požadavkům stanoveným v ČI. 3 odst. 4 - 7.

Článek 7
Nakládání s komunálním odpadem vznikajícň"n na území obce při Činnosti právnických

a podnikajÍcÍch fyzických osob

1. Právnické a podnikajÍcÍ fyzické osoby zapojené do obecního systému na základě smlouvy s obci komunálnI
odpad dle ČI. 2 odst. 1 písm. b), c), d), e), a f) předávají do zvláštních sběrných nádob na stanovištích
uvedených v příloze č. 1této vyhlášky. směsný komunálni odpad ukládají do vlastních nádob umístěných ve
své provozovně.

2. výše úhrady za zapojeni do obecního systému se stanoví každoročně usnesením Rady města Mladá Vožice
dle ceníku, který je zveřejněn na www.mu-vozice.cz.

3. Úhrada se vybírá v hotovosti v pokladně městského úřadu nebo převodem na účet města v termínu do 31.
března daného roku.

Článek 8
Nakládáni s výrobky s ukončenou životnosti v rámci služby pro výrobce

(zpětný odběr)

1. Obec v rámci služby pro výrobce nakládá s těmito výrobky s ukončenou životností:
a) E|ektrozařÍzeni
b) baterie a akumulátory
c) pneumatiky

1. výrobky s ukončenou životnosti uvedené v odstavci 1. lze předávat na sběrný dvůr v ulici Doudlebská 730
v Mladé Vožici. Drobná e|ektrozařÍzeni dle odst. 1.a) ještě do kovových kontejnerů umístěných na
stanovištích uvedených v příloze č. 2 této vyhlášky.

Článek 9
Nakládání se stavebním a demoličním odpadem

1. Stavebním odpadem a demoličním odpadem se rozumí odpad vznikajÍcÍ při stavebních a demoličnIch
činnostech nepodnikajÍcÍch fyzických osob. Stavební odpad není odpadem komunálním.
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2. Stavebnia demoliční odpad lze předávat na sběrném dvoře v ulici Doudlebská 730 v Mladé Vožici do sběrných
nádob ktomu určených.

3. Fyzické osoby mohou předávat stavební a demoliční odpad na určeném místě při jednotlivých předáních
o maximálním objemu 1mŽ

Článek 10

Závěrečná ustanoveni

1. Nabytím účinnostitéto vyhlášky se zrušuje Obecně závazná vyhláška města Mladá Vožice č. 1/2020 o stanoveni
systému shromažd'ování, sběru, přepravy, třIděnI, využjvánÍ a odstraňováni komunálnIch odpadů a nakládání
se stavebním odpadem na území města Mladá Vožice vydaná dne 26.2.2020.

2. Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyhlášení.

Jaromír Dvořák

místosta rosta

Mgr.jaroslav ve ovský

star ta

Vyvěšeno na úřední desce dne: 29, 11, 2021

Zveřejněno způsobem umožňujlclm dálkový přístup dne: 29, 11, 2021

Sejmuto z úřední desky dne:
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Příloha č. 1

Stanoviště sběrných míst k ukládáni separovaných odpadů

(dle ust. Článku 3, odst. 2a) Obecně závazné vyhlášky města Mladá Vožice č. 1/2021,
o stanovení systému odpadového hospodářství)

Papír, sklo, plasty, nápojový karton :

MLADÁ VOŽICE :
město - ulice :
Táborská 2x
V Suchdolci
Obránců miru
Doudlebská 3x
Souhradí
Oty Bubeníčka
Husovo náměstí
Plaňková
Milady Jungmanové
Jana Jeníka z Bratřic 2x
Žižkovo náměstí
Morávkovo náměst" ZŠ
Náměstí oběti nacismu
Pod Baštou
Voračického předměstí
Třída Václava Vaniše
Pod Hradem
Dubina
chatová osada Remízek

Kovy, jedlé oleje a tukV a textil :
Doudlebská ulice (u sběrného dvora)

jedlé oleje a tuky :
Žižkovo náměstí (Městský úřad)

městské části:
Janov

Dolní Kouty
Horní Kouty
Stannnerice
Radvanov
Blanice
Krchova Lomná
Bendovo Záhoří
Stará Vožice
Noskov 2x
Chocov
Pavlov
chatová osada Lipka

Příloha Č. 2

Stanoviště sběrných mist k ukládáni :
drobných e|ektrozařÍzeni :

(dle ust. Článku 8, odst. la) Obecně závazné vyhlášky města Mladá Vožice č. 1/2021,
o stanoveni systému odpadového hospodářství)
MLADÁ VOŽICE :
město - ulice :
Táborská
V Suchdolci
17. listopadu
Oty Bubeníčka
Žižkovo náměstí
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