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Statutární město Ústí nad Labem 
 

Obecně závazná vyhláška č. 4 /2011, 
 

kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání 

a odstraňování komunálních odpadů, včetně systému nakládání se stavebním 

odpadem na území města Ústí nad Labem (vyhláška o odpadech) 

 
Zastupitelstvo města Ústí nad Labem se na svém zasedání dne 15.12.2011  usnesením č. 102/11      

usneslo vydat dle § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 

zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 17 odst. 2 a 4 zákona č. 185/2001 Sb., o 

odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně 

závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“): 

 

Část první 

OBECNÁ USTANOVENÍ 

 

Článek 1 

Předmět a působnost vyhlášky 

 

1) Vyhláška stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování 

komunálních odpadů (dále jen „systém nakládání s komunálním odpadem“) vznikajících na 

území statutárního města Ústí nad Labem (dále jen „město“), včetně systému nakládání se 

stavebním odpadem. 

2) Vyhláška je závazná pro fyzické osoby, kterým vzniká na území města komunální odpad a 

právnické osoby nebo fyzické osoby podnikající, které produkují odpad zařazený podle 

Katalogu odpadů jako odpad podobný komunálnímu z činnosti právnických osob a fyzických 

osob oprávněných k podnikání, kteří využívají na základě smlouvy s městem systému 

zavedeného městem pro nakládání s komunálním odpadem (dále jen „osoby“) a pro fyzické 

osoby, kterým vzniká stavební odpad. 

 

Článek 2 

Základní pojmy 

 

Pro účely této vyhlášky se rozumí: 

a) komunální odpad 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.  

b) nebezpečné složky komunálního odpadu jsou všechny složky komunálního odpadu, 

které jsou podle zákona o odpadech nebezpečným odpadem - např. baterie, zbytky barev 

a rozpouštědel, zbytky spotřební chemie, pesticidy, upotřebené motorové a převodové 

oleje, léky, znečištěné obaly, nekompletní ledničky, televizory a monitory.  

c) objemný odpad je odpad, který nelze pro jeho rozměry odkládat do sběrných nádob 

na směsný komunální odpad (např. matrace, koberce, vyřazený nábytek, podlahové 

krytiny). 

d) odpad ze zeleně je listí, tráva, drobné větve ze zahrad fyzických osob a vánoční stromky. 
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e) elektroodpad je elektrické nebo elektronické zařízení, jehož funkce závisí 

na elektrickém proudu nebo na elektromagnetickém poli nebo zařízení k výrobě, přenosu 

a měření elektrického proudu nebo elektromagnetického pole, 

f) rozměrově vhodný elektroodpad – elektroopad malé a střední velikosti, jako např.  

I.           malé domácí spotřebiče (např. žehličky, mixéry, hodinky, váhy) 

II. zařízení informačních technologií a telekomunikačních zařízení (např. notebooky, 

diáře, kalkulačky, telefony, počítačové periferie – myši, klávesnice) 

III. spotřebitelská zařízení (např. rádia, DVD, CD, videorekordéry, MP3 přehrávače) 

IV.      elektrické a elektronické nástroje (např. vrtačky, pily, brusky) 

V.        hračky, vybavení pro volný čas a sporty (např. vláčky, videohry, sportovní měřidla) 

VI.      ostatní střední a drobné elektrospotřebiče (např. lékařské měřící přístroje) 

g) směsný komunální odpad je zbylá složka komunálního odpadu, která zůstane 

po vytřídění všech složek uvedených v článku 3 písmeno a), b), c), d), e), f), g) a h). 

h) sběrná nádoba je typizovaná nádoba určená k odložení složek komunálního odpadu 

(popelnice, kontejner, velkoobjemový kontejner), která je ve vlastnictví nebo nájmu 

svozové společnosti. 

i) pytle na sběr směsného komunálního odpadu jsou mimořádný prostředek sběru  

směsného komunálního odpadu, který nahrazuje sběr do typizovaných sběrných nádob. 

j) dostatečný objem sběrné nádoby na směsný komunální odpad je takový vnitřní 

objem sběrné nádoby, nebo součet vnitřních objemů sběrných nádob, který při dané 

četnosti svozu odpadu a při daném počtu trvale hlášených osob v daném objektu 

umožňuje uložit směsný komunální odpad vznikající při provozu domácností v objektu 

do sběrné nádoby. V případě oprávněného požadavku může Magistrát města Ústí nad 

Labem (odbor životního prostředí) objem sběrné nádoby (nádob), nebo frekvenci svozu 

zvýšit nebo snížit. 

k) svoz nebezpečných složek komunálních odpadů je sběr a svoz nebezpečných odpadů, 

prováděný v pravidelných intervalech na určených místech (označených zastávkách)  

svozovou společností. 

l) objekt je bytový nebo rodinný dům nebo stavba, ve které je alespoň jeden byt, nebo 

stavba sloužící individuální rekreaci.  

m) svozová společnost je oprávněná osoba, se kterou město uzavřelo smlouvu o zajištění 

systému nakládání s komunálním odpadem. 

n) sběrný dvůr je zařízení, ve kterém mohou fyzické osoby odkládat vytříděné složky  

komunálního odpadu a stavební odpad, pokud jsou uvedeny v seznamu přijímaných 

odpadů dle přílohy č. 1 této vyhlášky pod dozorem obsluhy. Sběrný dvůr je také 

shromažďovací místo nebezpečného odpadu a místo zpětného odběru kompletních 

použitých elektrických a elektronických zařízení. 

o) stavební odpad je odpad vzniklý při stavební činnosti fyzických osob, např. beton, cihly, 

tašky, keramika, materiály s obsahem sádry, vytěžená zemina a kamení. 

p) kalendář odvozu odpadů je městem stanovený harmonogram s uvedením data, místa, 

ulice nebo oblasti svozu vaků s odpady ze zeleně, včetně jejich výdeje, pravidelného 

mobilního svozu nebezpečných složek komunálního odpadu z označených zastávek, 

svozu objemných odpadů uveřejněný pro dané období v městských novinách a 

na webových stránkách města. 

q) stanoviště sběrných nádob je místo, které se pro směsný komunální odpad nachází 

v domě nebo v přiměřené vzdálenosti od domu a na kterém jsou umístěny odpadové 

nádoby pro dočasné shromažďování odpadů do doby svozu. 

r) místo přistavení sběrné nádoby ke svozu směsného komunálního odpadu je místo, ze 

kterého se svoz odpadů provádí, vzdálené maximálně 7 m od kraje pozemní komunikace 
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přístupné pro svozovou techniku, na které lze sběrnou nádobu umístit pouze ráno v den 

svozu (dále jen „místo přistavení sběrné nádoby“). 

 

 

Část druhá 

KOMUNÁLNÍ ODPAD 

 

Článek 3 

Systém třídění komunálního odpadu 

 

Komunální odpad se v systému nakládání s komunálním odpadem třídí na tyto složky: 

a) sklo, 

b) papír,  

c) plast a nápojové kartony, 

d) odpad ze zeleně, 

e) objemný odpad, 

f) nebezpečné složky komunálního odpadu, 

g) elektroodpad, 

h) textil, 

i) směsný komunální odpad. 

 

Článek 4 

Místa určená k odkládání komunálního odpadu 

 

1) Místa určená k odkládání složek komunálního odpadu jsou: 

a) vnitřní prostory sběrných nádob pro jednotlivé složky komunálních odpadů. Sběrné 

nádoby jsou umístěné na zpevněných plochách, případně na pozemních komunikacích a 

jiných vhodných prostranstvích. Do příslušných nádob se ukládají takto roztříděné složky 

komunálního odpadu:   

1. sklo - do kontejnerů se spodním výsypem zelené nebo zelenobílé barvy, 

2. papír - do kontejnerů s horním výsypem s víkem modré barvy, 

3. plast a nápojové kartony - do  kontejnerů s horním výsypem s víkem  žluté barvy, 

4. rozměrově vhodný elektroodpad – do kontejnerů červené barvy, 

5. textil – do kontejnerů zelené barvy, 

6. směsný komunální odpad - v individuální zástavbě zpravidla do kovových nebo 

plastových nádob hnědé nebo černé barvy o objemu 70 litrů až 360 litrů, v sídlištní 

zástavbě do plastových nebo kovových kontejnerů hnědé nebo černé barvy s horním 

výsypem o objemu 660 litrů až 1100 litrů.  

b) pytle na směsný komunální odpad s logem svozové společnosti v lokalitách 

nedostupných pro svozovou techniku odkládané na místech určených městem po dohodě 

se svozovou společností. 

c) velkoobjemové kontejnery pro objemné odpady. Objemné odpady lze také odkládat 

ve stanovených termínech na místa přistavení sběrných nádob. Objemné odpady lze 

připravit k odvozu  pouze den před stanoveným termínem uvedeným v kalendáři odvozu 

odpadů. 

d) sběrné dvory určené pro příjem vytříděných složek komunálního odpadu, jejichž 

seznam je uveden pro každý sběrný dvůr v příloze č. 1 této vyhlášky. 

e) zastávky pravidelného mobilního svozu nebezpečných složek komunálního odpadu, 

označené tabulkou s informací o termínech svozu. Posádka svozového vozidla 

ve stanoveném termínu svozu osobně přijímá ke svozu nebezpečné složky komunálního 
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odpadu s výjimkou vyřazených elektrozařízení z domácností. Sběrná místa a termíny 

mobilního svozu se oznamují v kalendáři odvozu odpadů. 

f) vaky pro odpad ze zeleně vydávané v městem stanoveném termínu se přistaví na místa 

přistavení sběrných nádob za podmínek stanovených touto vyhláškou.  

2) Dalšími místy mimo systém nakládání s komunálním odpadem zabezpečeným městem, kde 

lze odkládat složky odpadu, který by se jinak stal odpadem komunálním, jsou např.: 

a) lékárny, specializované obchody, veřejné budovy (úřady) a školy, pokud je v nich 

organizován sběr určitých složek odpadu, který by se jinak stal odpadem komunálním 

(např. baterie, staré léky, rtuťové teploměry), 

b) jiná místa, pokud slouží ke sběru určitých složek odpadu, který by se jinak stal odpadem 

komunálním (např. sběrné suroviny, kontejnery jiných subjektů organizujících sběr 

odpadu apod.).  

 

Článek 5 

Povinnosti osob  

 

Osoby jsou povinny: 

a) komunální odpad třídit na složky uvedené v článku 3, odkládat na místa určená 

k odkládání komunálního odpadu dle článku 4, 

b) ukládat do sběrných nádob pouze ty složky, které odpovídají označení sběrné nádoby dle 

článku 4, 

c) popel do sběrných nádob odkládat až po jeho úplném vychladnutí, 

d) nebezpečné složky komunálního odpadu předávat pouze posádce svozového vozidla 

v určenou dobu na označených zastávkách, 

e) objemný odpad a vaky s odpadem ze zeleně odkládat na místa přistavení sběrných nádob 

dle kalendáře odvozu odpadů pouze den před dnem plánovaného svozu. 

 

Článek 6 

Frekvence svozu 

 

1) Pravidelný svoz směsného komunálního odpadu a jeho vytříděných složek dle článku 3 

písmeno a), b) a c) provádí svozová společnost ve všech částech města dle stanoveného 

harmonogramu zveřejněného na internetových stránkách města i svozové společnosti.  

2) V případě, že svozová společnost nesplní harmonogram svozu, zajišťuje náhradní svoz 

neprodleně, nejpozději však následující den po neuskutečněném svozu odpadu. 

3) V případě nesjízdnosti komunikací (sníh, led, rozkopaná komunikace) svozová společnost 

uskutečňuje svoz do 24 hodin po ukončení nesjízdnosti. 

 

Část třetí 

STAVEBNÍ ODPAD 

 

Článek 7 

Nakládání se stavebním odpadem 

 

1) Stavební odpad by měl být ukládán do kontejneru na stavební odpad, zajištěného na náklady 

fyzické osoby, pokud není tento odpad přímo nakládán a vyvážen z místa vzniku k využití 

nebo odstranění. Tím nejsou dotčeny povinnosti stanovené zákonem o odpadech. 

2) Fyzické osoby s trvalým pobytem na území města mohou bezplatně předat stavební odpad 

o maximální hmotnosti 750 kg na jednu dodávku do sběrného dvora ve Všebořicích, v jeho 



 5 

otevíracích hodinách uveřejněných na internetových stránkách města ve zveřejněném 

kalendáři svozu odpadů. 

 

 

 

Část čtvrtá 

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

 

Článek 8 

Zrušovací ustanovení 
 

Zrušují se obecně závazné vyhlášky: 

a) č. 1/2007, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a 

odstraňování komunálních odpadů, včetně systému nakládání se stavebním odpadem 

na území města Ústí nad Labem (vyhláška o odpadech), ze dne 1. 3. 2007; 

b) č. 4/2009, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 1/2007, kterou se stanoví systém 

shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, 

včetně systému nakládání se stavebním odpadem na území města Ústí nad Labem 

(vyhláška o odpadech), ze dne 10. 12. 2009. 

 

Článek 9 

Účinnost 
 

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dne 1. ledna 2012. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                     otisk úředního razítka 

 

  

Ing. Jan Řeřicha v. r. 

statutární náměstek primátora 

Ing. Vít Mandík v. r. 

primátor 

 

 

 

 

                                                                                                 

 

 

Vyvěšeno na úřední desce dne: ........................ 2011 

 

Sejmuto z úřední desky dne:     ........................ 2011 

  

            



 6 

 

Příloha č. 1 obecně závazné vyhlášky č. 4/2011, kterou se stanoví systém shromažďování, 

sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, včetně systému 

nakládání se stavebním odpadem na území města Ústí nad Labem (vyhláška o odpadech) 

 

Sběrný dvůr 

 

 

Umístění Přijímané složky komunálního odpadu 

Krásné Březno v areálu AVE CZ 

Ústí n.L. s.r.o., 

přístupný z ul. 

Křižíkova 

 

a) objemný odpad,  

b) elektroodpad,  

c) nebezpečné složky komunálního odpadu, 

d) textil, 

e) směsný komunální odpad 

Všebořice v areálu skládky 

stavebních odpadů 

přístupný ze světelné 

křižovatky v ul. 

Havířská 

a) objemný odpad,  

b) elektroodpad,  

c) nebezpečné složky komunálního odpadu, 

d) textil, 

e) odpad ze zeleně, 

f) směsný komunální odpad 

Fyzické osoby s trvalým pobytem na území města mohou předat stavební odpad v množství do 

750 kg na jednu dodávku ve sběrném dvoře ve Všebořicích bezplatně. 

  


