
STATUTÁRNÍ MĚSTO ÚSTÍ NAD LABEM  

ZASTUPITELSTVO MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM  

Obecně závazná vyhláška č. 3/2021, 

o stanovení obecního systému odpadového hospodářství. 

Zastupitelstvo města Ústí nad Labem se na svém zasedání dne 20.12.2021 usnesením č. 332/25Z/21            
usneslo vydat na základě § 59 odst. 4 až 6 zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších 
předpisů (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“):  

 
Čl. 1 

Úvodní ustanovení  
 
 (1) Tato vyhláška stanovuje obecní systém odpadového hospodářství na území statutárního 
města Ústí nad Labem (dále též jen jako "město" nebo "obec").  
  
 (2) Každý je povinen odpad nebo movitou věc, které předává do obecního systému, odkládat 
na místa určená obcí v souladu s povinnostmi stanovenými pro daný druh, kategorii nebo materiál 
odpadu nebo movitých věcí zákonem o odpadech a touto vyhláškou1.  
  
 (3) V okamžiku, kdy osoba zapojená do obecního systému odloží movitou věc nebo odpad, s 
výjimkou výrobků s ukončenou životností, na místě obcí k tomuto účelu určeném, stává se obec 
vlastníkem této movité věci nebo odpadu2.  
  
 (4) Stanoviště sběrných nádob je místo, kde jsou sběrné nádoby trvale nebo přechodně 
umístěny za účelem dalšího nakládání se směsným komunálním odpadem. Stanoviště sběrných nádob 
jsou individuální nebo společná pro více uživatelů3.  
  

Čl. 2 
Oddělené soustřeďování složek komunálního odpadu  

 
 (1) Osoby předávající komunální odpad na místa určená obcí jsou povinny odděleně 
soustřeďovat následující složky:  
  
a) biologické odpady rostlinného původu,  
b) papír,  
c) plasty včetně PET lahví, nápojových kartonů a kovů 
d) sklo,  
e) nebezpečné odpady,  
f) objemný odpad,  
g) jedlé oleje a tuky,  
h) textil  
i) směsný komunální odpad  
  
 (2) Směsným komunálním odpadem se rozumí zbylý komunální odpad po stanoveném 
vytřídění podle odstavce 1 písm. a), b), c), d), e), f), g) a h).  
  



 (3) Objemný odpad je takový odpad, který vzhledem ke svým rozměrům nemůže být umístěn 
do sběrných nádob (např. koberce, matrace, nábytek apod.).  
  

Čl. 3 
Soustřeďování papíru, skla, plastů, nápojových kartonů, kovů, textilu, jedlých olejů a tuků, 

biologického odpadu rostlinného původu  
 
 (1) Zvláštní sběrné nádoby (popelnice nebo kontejnery, případně polopodzemní kontejnery) 
barevně odlišené a označené příslušnými nápisy jsou určené k odkládání:  
  
a) biologického odpadu rostlinného původu - zvláštní sběrné nádoby označené pro sběr biologického 
odpadu rostlinného původu 
 
b) papíru - zvláštní sběrné nádoby označené pro sběr papíru, 
  
c) plastů včetně PET lahví, nápojových kartonů a kovů - zvláštní sběrné nádoby označené pro sběr 
plastů, nápojových kartonů a kovů 
  
d) skla - zvláštní sběrné nádoby označené pro sběr skla,  
  
e) jedlých olejů a tuků - zvláštní sběrné nádoby ve sběrných dvorech  
  
f) textilu - zvláštní sběrné nádoby označené pro sběr textilu 
  
 (2) Zvláštní sběrné nádoby jsou umístěny na městem určených stanovištích, jejichž seznam 
vede příslušný odbor Magistrátu města Ústí nad Labem a současně je zveřejněn na webových 
stránkách města Ústí nad Labem4.  
  
 (3) Tříděný odpad (uvedený v odst. 1) lze také odevzdávat ve sběrných dvorech. Seznam 
sběrných dvorů a výčet odděleně soustřeďovaných složek komunálního odpadu, které je ve sběrných 
dvorech možno odkládat, vede příslušný odbor Magistrátu města Ústí nad Labem a současně je 
zveřejněn na webových stránkách města Ústí nad Labem4.  
  
 (4) Ve sběrných dvorech je odkládání odděleně soustřeďovaných složek komunálního odpadu 
možné jen v jejich provozní době, a to výhradně do zvláštních sběrných nádob určených dle pokynů 
obsluhy. Jedlé oleje a tuky se odevzdávají v plastových uzavřených nádobách.  
  
 (5) Do zvláštních sběrných nádob je zakázáno ukládat jiné složky komunálních odpadů, než pro 
které jsou určeny.  
  
 (6) 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. 
 

(7) Odkládání odpadu mimo zvláštní sběrné nádoby, i při naplnění těchto nádob, a vybírání 
odpadu uloženého do zvláštních sběrných nádob je zakázáno5. 

 
(8) Oddělené soustřeďování kovů je zajišťováno v rámci obecního systému odpadového 

hospodářství ve sběrných dvorech. Na těchto místech je odkládání odpadu možné jen v jejich provozní 
době, a to výhradně do zvláštních sběrných nádob určených dle pokynu obsluhy. 

 
 (9) Kalendář odvozu odpadů je městem stanovený harmonogram s uvedením data, místa, 



ulice nebo oblasti svozu objemných odpadů, svozu vaků s biologickým odpadem rostlinného původu, 
včetně jejich výdeje a pravidelného mobilního svozu nebezpečných složek komunálního odpadu z 
označených zastávek. 

 
(10) V Kalendáři odvozu odpadů jsou uvedeny podmínky svozu odpadů, stanoviště svozu 

nebezpečných odpadů a dále informace o tříděném odpadu, provozu sběrných dvorů, rozmístění 
kontejnerů na elektroodpad a na textil apod.  
  

Čl. 4 
Soustřeďování a svoz nebezpečného odpadu  

 
 (1) Oddělené soustřeďování nebezpečného odpadu je zajišťováno celoročně do zvláštních 
sběrných nádob na sběrných dvorech. Umístění sběrných dvorů je zveřejněno na webových stránkách 
města Ústí nad Labem4. Odkládání nebezpečného odpadu je možné jen v jejich provozní době, a to 
výhradně dle pokynů obsluhy.  
  
 (2) Dále je svoz nebezpečných složek komunálního odpadu zajišťován dvakrát ročně jejich 
odebíráním pracovníky svozové společnosti na předem vyhlášených stanovištích. Informace o svozu 
jsou zveřejňovány v Kalendáři odvozu odpadů na jednotlivá pololetí dle Čl. 3 odst. 9 a 10 této vyhlášky.  
  

(3) Odkládat nebezpečné složky komunálního odpadu mimo předem vyhlášená stanoviště a 
mimo termíny stanovené v Kalendáři odvozu odpadů je zakázáno. 
  

Čl. 5 
Soustřeďování a svoz objemného odpadu  

 
 (1) Svoz objemného odpadu je zajišťován odebíráním ze stanovišť nádob na směsný komunální 
odpad, které občané užívají v místě svého bydliště, v termínech uveřejněných v Kalendáři odvozu 
odpadů na jednotlivá pololetí dle Čl. 3 odst. 9 a 10 této vyhlášky. 
 

(2) Objemný odpad může být na stanoviště nádob na směsný komunální odpad umístěn 
nejdříve 24 hodin před termínem svozu stanoveným v Kalendáři odvozu odpadů. 

 
(3) Mezi objemný odpad nepatří stavební odpad, sanitární keramika (umyvadla, záchodové 

mísy, bidety, vany, apod.), pneumatiky, elektrospotřebiče, směsný komunální odpad, nebezpečné 
složky komunálního odpadu, odpady ze zeleně, apod.  
  
 (4) Dalšími místy pro odkládání objemného odpadu jsou sběrné dvory. Na těchto místech je 
odkládání odpadu možné jen v jejich provozní době, a to výhradně do zvláštních sběrných nádob 
určených dle pokynu obsluhy.  
  

Čl. 6 
Soustřeďování směsného komunálního odpadu  

 
 (1) Směsný komunální odpad se odkládá do:  
  
a) typizovaných sběrných nádob (popelnice a kontejnery označené logem oprávněné osoby) 
označených a určených k jednomu nebo více objektům,  
  
b) igelitových pytlů6 označených logem oprávněné osoby a příslušnými nápisy, určených ke 
shromažďování směsného komunálního odpadu v místech, která leží mimo svozovou trasu7. Po 
naplnění a zavázání se pytle odkládají v den svozu ke svozové trase 7. 



  
c) zvláštních sběrných nádob ve sběrných dvorech. Na těchto místech je odkládání odpadu možné jen 
v jejich provozní době, a to výhradně do zvláštních sběrných nádob určených dle pokynu obsluhy. 
 
d) odpadkových košů rozmístěných na veřejném prostranství, které jsou zvláštními sběrnými nádobami 
sloužícími pro odkládání drobného směsného komunálního odpadu, který vznikl v souvislosti s 
obecným užíváním veřejného prostranství. 
 
 (2) Do sběrných nádob na směsný komunální odpad je zakázáno ukládat jiné složky 
komunálních odpadů a jiných odpadů8. 
  
 (3) Sběrné nádoby je povinnost plnit tak, aby je bylo možno uzavřít a odpad z nich při 
manipulaci nevypadával. Popel může být do sběrných nádob na směsný komunální odpad odkládán až 
po úplném vychladnutí. K zajištění bezproblémového chodu systému nakládání se směsným 
komunálním odpadem, zejména za účelem správného vyprazdňování sběrných nádob, se stanoví zákaz 
zhutňování nebo udupávání odpadu ve sběrných nádobách. 
  
 (4) Odkládání odpadu mimo sběrné nádoby na směsný komunální odpad a vybírání odpadu 
uloženého do těchto sběrných nádob je zakázáno5. 
 

(5) V případě, že při svozu nejsou sběrné nádoby dostupné nebo by mohlo dojít při manipulaci 
s nimi k poškození majetku, ponechá pověřená osoba nádoby nevyprázdněné. 

 
 

Čl. 7 
Nakládání s výrobky s ukončenou životností v rámci služby pro výrobce (zpětný odběr)  

 
 (1) Obec v rámci služby pro výrobce nakládá s těmito výrobky s ukončenou životností:  
  
a) elektrozařízení  
b) baterie a akumulátory 
 
 (2) Výrobky s ukončenou životností uvedené v odst. 1 lze předávat do sběrných dvorů a na 
místa uvedená na webových stránkách města4. Na těchto místech je odkládání odpadu možné jen v 
jejich provozní době, a to výhradně do zvláštních sběrných nádob určených dle pokynu obsluhy. 
  
 (3) Výrobky s ukončenou životností uvedené v odst. 1 lze, pokud to umožňují jejich rozměry, 
předávat rovněž do zvláštních sběrných nádob červené barvy, které jsou umístěny na městem 
určených stanovištích, jejichž seznam vede příslušný odbor Magistrátu města Ústí nad Labem a 
současně je zveřejněn na webových stránkách města4. 
 
 

Čl. 8 
Nakládání se stavebním a demoličním odpadem 

 
(1) Stavebním odpadem a demoličním odpadem se rozumí odpad vznikající při stavebních a 

demoličních činnostech nepodnikajících fyzických osob. Stavební a demoliční odpad není odpadem 

komunálním. 

(2) Stavební a demoliční odpad o maximální hmotnosti 750 kg na jednu dodávku mohou fyzické 

osoby s trvalým pobytem na území statutárního města Ústí nad Labem bezplatně předávat do 

Sběrného dvoru Všebořice. Odkládání stavebního a demoličního odpadu je možné jen v jeho provozní 



době, a to výhradně dle pokynů obsluhy. Umístění sběrného dvoru Všebořice je zveřejněno 

v Mapovém portálu přístupném na oficiálních webových stránkách statutárního města Ústí nad 

Labem4.  

Čl. 9 
Zrušovací ustanovení  

 
 (1) Ke dni 1. 1. 2022 se zrušuje 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). 
  
  

Čl. 10 
Účinnost 

 
  

 Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti 15. dnem po dni jejího vyhlášení. 
 
 
 
 
 
 
………………………………………     ………………………………………… 
Mgr. Tomáš Vlach      PhDr. Ing. Petr Nedvědický  
náměstek primátora         primátor města 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

__________________________ 
 
1) § 61 zákona o odpadech  
2) § 60 zákona o odpadech  
3) Sběrné nádoby a pytle musí být umístěny v souladu se zákonem č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů 
a dalšími zvláštními předpisy. 
4) https://mapy.usti-nad-labem.cz/apps/odpady/ 
5) § 61, § 117 odst. 1 t) zákona o odpadech a § 8 odst. 1 písm. a) bod 1 zákona č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích ve znění pozdějších 
předpisů 
6) Jedná se o doplňkový systém k běžným typizovaným sběrným nádobám (popelnice a kontejnery) na směsný komunální odpad v případě 
rekreačních objektů a lokalit, které leží mimo svozovou trasu (např. v místech nedostupných pro svozovou techniku), jako náhrada za běžné 
typizované nádoby. Výdej pytlů je zajištěn svozovou společností na základě smlouvy o poskytování služeb odpadového hospodářství v oblasti 
směsného komunálního odpadu 
7) Aktuální svozová trasa je zveřejněna na webových stránkách města, příp. informaci o svozové trase podá příslušný odbor Magistrátu města 
Ústí nad Labem 
8) V případě, že ve sběrných nádobách budou zjištěny odpady, které nejsou zařazeny dle Katalogu odpadů jako komunální odpad, např. 
stavební odpad, pověřená osoba může ponechat nádoby nevyprázdněné.  

https://mapy.usti-nad-labem.cz/apps/odpady/

