MĚSTO VELTRUSY

sídlo: Palackého 9, 277 46 Veltrusy, IČO: 00237272
tel.: 315 781 143, podatelna@veltrusy.cz, datová schránka: yn2bwnn

Obecně závazná vyhláška
města Veltrusy
č. 2/2021

o stanovení obecního systému odpadového hospodářství ve městě Veltrusy
Zastupitelstvo města Veltrusy se na svém zasedání dne 8. 12. 2021 usnesením č. 5 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 zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále
jen „vyhláška“):

1.
2.

3.

4.

Čl. 1
Úvodní ustanovení
Tato obecně závazná vyhláška stanovuje obecní systém odpadového hospodářství
na území města Veltrusy.
Každý je povinen odpad nebo movitou věc, které předává do obecního systému, odkládat
na místa určená městem v souladu s povinnostmi stanovenými pro daný druh, kategorii
nebo materiál odpadu nebo movitých věcí zákonem o odpadech a touto vyhláškou.
V okamžiku, kdy osoba zapojená do obecního systému odloží movitou věc nebo odpad,
s výjimkou výrobků s ukončenou životností, na místě městem k tomuto účelu určeném,
stává se město vlastníkem této movité věci nebo odpadu.
Stanoviště sběrných nádob je místo, kde jsou sběrné nádoby trvale nebo přechodně
umístěny za účelem dalšího nakládání se směsným komunálním odpadem a dalšími
složkami komunálních odpadů. Stanoviště sběrných nádob jsou individuální nebo
společná pro více uživatelů a mohou být umístěna na veřejných nebo soukromých
plochách (v případě směsného komunálního odpadu).
Čl. 2
Oddělené soustřeďování komunálního odpadu

1.

Osoby předávající komunální odpad na místa určená městem jsou povinny odděleně
soustřeďovat následující složky:
a) Papír,
b) Plasty
c) Nápojové kartony
d) Sklo
e) Kovy
f) Biologicky rozložitelné odpady rostlinného původu (bioodpad)
g) Nebezpečné odpady
h) Objemný odpad
i) Jedlé oleje a tuky,
j) Směsný komunální odpad
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2.
3.

1.

2.

3.
4.

5.

6.

7.

Směsným komunálním odpadem se rozumí zbytkový komunální odpad po vytřídění
využitelných složek (odst. 1, písm. a až f, i), objemných a nebezpečných odpadů.
Objemný odpad je takový odpad, který vzhledem ke svým rozměrům nemůže být umístěn
do standardních sběrných nádob (např. koberce, matrace, nábytek apod.).
Čl. 3
Soustřeďování papíru, plastů, skla, kovů, biologického odpadu, jedlých olejů a tuků
Papír, plasty, sklo, kovy, biologické odpady, jedlé oleje a tuky se soustřeďují do zvláštních
sběrných nádob, označených názvem sbíraného odpadu, a to:
a) Modré nádoby – papír
b) Žluté nádoby – plast
c) Zelené nádoby – sklo
d) Černé nádoby s oranžovým víkem – nápojové kartony
e) Světle šedé nádoby (zvony) – kovy
f) Černé nádoby s červeným víkem a otvorem na láhve – jedlé oleje a tuky
g) Hnědé nádoby – bioodpady
Zvláštní sběrné nádoby dle odst. 1, písm. a) – f) jsou umístěny na veřejných stanovištích
sběrných nádob na využitelné složky (sběrná hnízda), která jsou uvedena spolu
se specifikací způsobů sběru v příloze č. 1 této vyhlášky a zveřejněna spolu s OZV
na internetových stránkách města https://www.veltrusy.cz/vyhlasky-a-narizeni nebo
na mapě města https://www.gobec.cz/veltrusy/.
Do zvláštních sběrných nádob je zakázáno ukládat jiné složky komunálních odpadů,
než pro které jsou určeny.
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 odložením do sběrné nádoby minimalizovat (zejména papírové a nápojové
krabice, plastové lahve a obaly apod.)
Plasty je možné sbírat také do žlutých plastových pytlů o objemu 120 l s označením města.
Naplněné pytle se odkládají v den svozu na ulici, odkud jsou odváženy městem pověřenou
organizací. Informace k pytlovému sběru jsou uvedeny na internetových stránkách města
https://www.veltrusy.cz/kalendar-mesta.
Zvláštní sběrné nádoby dle odst. 1, písm. a) – f) jsou umístěny také na sběrném místě
v ulici Dlouhá / komunikace II/101 (za fotbalovým hřištěm). Zde je možné odevzdávat
všechny druhy komunálního odpadu.
Papír lze také odevzdávat do školy v ul. Opletalova 493/493, v rámci školního sběru, a to
podle pravidel určených školou.
Biologické odpady rostlinného původu lze odkládat do bionádob o objemu 240 l
u rodinných domů. Způsob objednání a svozu bionádob je uveden na internetových
stránkách města.
Bioodpady lze odevzdat celoročně do velkoobjemových kontejnerů na sběrném místě
v Dlouhé ulici.
V období duben – listopad lze bioodpady odkládat do velkoobjemových kontejnerů
na přechodných stanovištích určených městem. Informace o tomto sběru jsou
zveřejňovány na internetových stránkách města (viz: https://www.veltrusy.cz/bioodpad)
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Čl. 4
Soustřeďování nebezpečných složek komunálního odpadu
1) Nebezpečný odpad lze odevzdávat celoročně ve sběrném místě v Dlouhé ulici
(komunikace II/101, za fotbalovým hřištěm).
2) Soustřeďování nebezpečných složek komunálního odpadu podléhá požadavkům
stanoveným v čl. 3 odst. 3 a 4:
Čl. 5
Soustřeďování objemného odpadu
1) Objemný odpad lze odevzdávat celoročně ve sběrném místě v Dlouhé ulici.
2) Soustřeďování objemného odpadu podléhá požadavkům stanoveným v čl. 3 odst. 3 a 4.
Čl. 6
Soustřeďování směsného komunálního odpadu
1) Směsný komunální odpad se odkládá do sběrných nádob. Pro účely této vyhlášky
se sběrnými nádobami pro odkládání směsného komunálního odpadu rozumějí:
a) typizované sběrné nádoby o objemu 110 l, 120 l, 240 l
b) typizované kontejnery 1100 l
c) odpadkové koše, které jsou umístěny na veřejných prostranstvích ve městě,
sloužící pro odkládání drobného směsného komunálního odpadu.
Specifikace sběrných nádob a jejich použití je uvedena v příloze č.1 této vyhlášky.
2) Svoz směsného komunálního odpadu probíhá 1 x 14 dní. Podrobnosti k podmínkám
soustřeďování SKO a harmonogramu svozu jsou uvedeny v kalendáři na internetových
stránkách města https://www.veltrusy.cz/kalendar-mesta.
3) Soustřeďování směsného komunálního odpadu podléhá požadavkům stanoveným v čl. 3
odst. 3 a 4.

1)

2)
3)
4)

Čl. 7
Nakládání s movitými věcmi v rámci předcházení vzniku odpadu
Město v rámci předcházení vzniku odpadu za účelem jejich opětovného použití nakládá
s těmito movitými věcmi:
a) oděvy a textil
b) rostlinné materiály a zbytky
Oděvy a textil lze předávat do speciálních kontejnerů na sběr použitého textilu, jejichž
umístění je uvedeno v příloze č. 1 OZV.
Movitá věc musí být předána v takovém stavu, aby bylo možné její opětovné použití.
Rostlinné materiály a zbytky lze kompostovat v domácích kompostérech, nebo
v domácích kompostovištích

Čl. 8
Nakládání s výrobky s ukončenou životností v rámci služby pro výrobce (zpětný odběr)
1) Město v rámci služby pro výrobce nakládá s těmito výrobky s ukončenou životností:
a) elektrozařízení
b) baterie a akumulátory
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2) Výrobky s ukončenou životností uvedené v odst. 1 lze předávat do speciálních kontejnerů
pro sběr elektrozařízení a baterií umístěných na území města, umístění kontejnerů
je uvedeno v příloze č. 1 této OZV.
3) Zpětný odběr je prováděn také na sběrném místě v Dlouhé ulici.
4) Ostatní místa zpětného odběru na území města lze nalézt na odkazu
https://isoh.mzp.cz/registrmistelektro a https://www.mzp.cz/cz/baterie_akumulatory.
Čl. 9
Závěrečná ustanovení
1) Nabytím účinnosti této vyhlášky se zrušuje obecně závazná vyhláška obce č. 2/2019,
o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů na území města Veltrusy.
2) Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2022.

Mgr. Filip Volák v. r.
starosta města

Ing. Ludmila Hrubešová v. r.
místostarostka města

Vyvěšeno: 10. 12. 2021
Současně zveřejněno na elektronické úřední desce.
Sejmuto: 27. 12. 2021
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Příloha č. 1
k OZV č. 2/2021 o stanovení obecního systému odpadového hospodářství
ve městě Veltrusy
Specifikace sběrných nádob a dalších způsobů sběru komunálních odpadů ve městě
Veltrusy:
Sběrná nádoba je typizovaná nádoba s horním (objemy 110, 120, 240, 1100 l) nebo spodním výsypem
(objemy 1100, 1300, 2100, 2500. 3200, 4000 l) nebo velkoobjemový kontejner, event. jiný sběrný
prostředek uvedený v této příloze, který splňuje bezpečnou manipulaci s odpadem nebo vytříděnou
složkou odpadu
Název odpadu

Barva nádoby
Plastová šedá či černá,
kovová žárově zinkovaná

Směsný komunální
odpad

specifikace
110, 120, 240 l
Kontejner 1100 l

Nelze do nich ukládat
odpad vyprodukovaný
v domácnostech nebo při
činnosti fyzických
podnikajících a
právnických osob

Odpadkové koše na
veřejných prostranstvích

Modrá nádoba
s označením komodity

poznámka

1100 l (horní výsyp)

papír
základní škola

Dle pravidel školního
sběru stanovených
školou

1100 l (horní výsyp)

Plast

Žlutá nádoba
s označením komodity

Sklo

Zelená nádoba
s označením komodity

1100 (horní výsyp)

Nápojový karton

Černá nádoba
s oranžovým víkem a
s označením komodity

1100 l (horní výsyp)

Kovy

Světlá šedá nádoba
(zvon)

2500 l (spodní výsyp)

Jedlý tuk, olej

Černá nádoba
s červeným víkem a
otvorem na láhve
s označením komodity

240 l

Textil a oděvy

Červená nebo bílá
nádoba s označením
komodity

1100 l

Elektrozařízení

Červená kovová nádoba
s označením komodity

1100 l

Sběrné nádoby na bioodpad, objemný odpad, nebezpečný odpad jsou umístěny na sběrném
místě v ulici Dlouhá a přístupné občanům celoročně dle otevíracích hodin sběrného místa.
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Přehled veřejných stanovišť s počtem nádob
Papír

Plast

Sklo

Nápojový
karton

kovy

Oleje
a
tuky

textil

elektro

Maršála Rybalka

1

2

1

1

1

-

-

-

2

Příčná

2

2

1

1

1

1

-

1

3

Tyršova

1

2

1

1

-

-

-

-

4

Riegrova /
Opletalova

1

2

1

1

-

-

1

-

5

Riegrova / Nová

1

2

1

1

-

-

-

-

6

Družstevní

2

2

1

1

-

-

1

-

7

U Stadionu

3

3

-

1

-

-

-

1

8

Parkoviště
u hřbitova

2

2

1

1

1

1

-

-

9

U Libuše

1

1

1

1

-

-

-

-

10

Sběrné místo
Dlouhá

4

4

2

1

1

-

-

1

Č.

Umístění
stanoviště

1

Umístění stanovišť na tříděný odpad je uvedeno na GObec: Projekt Veltrusy.

Provozní doba sběrného místa Veltrusy
Název

Sběrné místo Veltrusy

adresa

Dlouhá ul. (komunikace II/101)

Otevírací doba
telefon
odebírané komunální odpady

Uvedeno na internetových stránkách města
https://www.veltrusy.cz/kalendar-mesta
728 233 228
Objemný odpad, biologicky rozložitelný odpad,
papír, plast, sklo, kovy, nebezpečné odpady
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