MĚSTO FRYŠTÁK
ZASTUPITELSTVO MĚSTA FRYŠTÁK
Obecně závazná vyhláška města Fryšták č. 2/2020
o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem
na území města Fryšták.
Zastupitelstvo města Fryšták se na svém zasedání dne 9. prosince 2020, usnesením
č. U Z 7/2020/VIII/3 usneslo vydat na základě § 17 odst. 2 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech,
ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 10 písm. d) § 84 odst. 2 písmeno h) zákona č.
128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou
vyhlášku:
Článek 1
Úvodní ustanovení
Tato obecně závazná vyhláška (dále jen „vyhláška“) stanovuje systém shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území města
Fryšták, včetně nakládání se stavebním odpadem1
Článek 2
Třídění komunálního odpadu
1) Komunální odpad se třídí na složky:
a) Biologické odpady rostlinného původu
b) Papír
c) Plasty včetně PET lahví
d) Sklo
e) Kovy
f) Nebezpečné odpady
g) Objemný odpad
h) Drobné elektrozařízení
i) Směsný komunální odpad
j) Jedlé oleje a tuky 2
k) Textil a oděvy
2) Směsným komunálním odpadem se rozumí zbylý komunální odpad po stanoveném
vytřídění ostatních složek komunálního odpadu podle odstavce 1 písm. a), b), c), d), e), f),
g), j) a k).
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Vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 93/2016 Sb., o Katalogu odpadů.
Vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 321/2014 Sb., o rozsahu a způsobu zajištění oddělného
soustřeďování složek komunálního odpadu - § 2 odst. 7 povinnost od 1.1.2020
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Článek 3
Shromažďování tříděného odpadu
1) Tříděný odpad je shromažďován do zvláštních odpadových nádob, kterými jsou pytle,
sběrné nádoby o objemu 110 l, 120 l, 240 l, 1100 l a velkoobjemové kontejnery.
2) Zvláštní sběrné nádoby jsou umístěny na těchto stanovištích:
a) Sběrné nádoby jsou umístěny viz příloha č. 1 této vyhlášky.
b) Sběrné nádoby na textil a oděvy jsou umístěny na 2 místech obce (parkoviště u
Hasičské zbrojnice a u domu Ignáce Stuchlého)
3) Zvláštní sběrné nádoby jsou barevně odlišeny a označeny příslušnými nápisy:
a) Kontejnery na sklo – barva bílá a zelená
b) Zvláštní sběrné nádoby na textil a oděvy
4) Plast a papír jsou ukládány do igelitových pytlů, v den svozu umístěny před nemovitostmi
a odvezeny svozovou společností k dalšímu zpracování. Odpadový kalendář vydávaný
městem ve spolupráci se svozovou společností je zveřejňován způsobem místně obvyklým,
obsahuje harmonogram svozu jednotlivých složek odpadů.
5) Do zvláštních sběrných nádob je zakázáno ukládat jiné složky komunálního odpadu, něž
pro které jsou určeny.
6) Tříděný odpad lze také odevzdávat ve sběrném místě, na ulici Souhrady č.p. 438
(provozní doba: středa 14.00-18.00 hodin, sobota 8.00-13.00 hodin (prosinec-únor) - bez
polední pauzy, sobota 8.00-16.00 hodin (březen-listopad). Polední pauza 12.00-12.30
hodin).
Článek 4
Sběr a svoz nebezpečných složek komunálního odpadu
1) Sběr a svoz nebezpečných složek komunálního odpadu je zajišťován minimálně dvakrát
ročně jejich odebíráním na předem vyhlášených přechodných stanovištích přímo do
zvláštních sběrných nádob k tomuto sběru určených. Informace o sběru jsou zveřejňovány
komunikačními nástroji města Fryšták.
2) Shromažďování nebezpečných složek komunálního odpadu podléhá požadavkům
stanoveným v čl. 3 odst. 5.
3) Léčiva s prošlým datem exspirace je možno odevzdat v kterékoliv lékárně, která zajistí
jejich bezpečnou likvidaci. Lékárny mají na prošlé léky speciálně označené kontejnery,
v některých lékárnách převezme léky lékárník. Tato služba je poskytována zdarma.
Článek 5
Sběr a svoz objemného odpadu
1) Objemný odpad je takový odpad, který vzhledem ke svým rozměrům nemůže být umístěn
do sběrných nádob (např. koberce, matrace, nábytek).
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2) Objemný odpad lze odevzdávat ve sběrném místě, na ulici Souhrady č.p. 438 (provozní
doba: středa 14.00-18.00 hodin, sobota 8.00-13.00 hodin (prosinec-únor) - bez polední
pauzy, sobota 8.00-16.00 hodin (březen-listopad). Polední pauza 12.00-12.30 hodin).
3) Shromažďování objemného odpadu podléhá požadavkům stanoveným v čl. 3 odst. 5.

Článek 6
Shromažďování směsného komunálního odpadu
1) Směsný komunální odpad se shromažďuje do sběrných nádob. Pro účely této vyhlášky se
sběrnými nádobami rozumějí:
a) popelnice
b) igelitové pytle
c) odpadkové koše, které jsou umístěny na veřejných prostranstvích ve městě, sloužící pro
odkládání 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 individuální nebo společná pro více uživatelů.
3) Sběrné nádoby na směsný komunální odpad lze umísťovat na veřejných prostranstvích3
pouze na dobu nezbytně nutnou za účelem provedení svozu odpadu. Povinnost uvedená
v předchozí větě neplatí, pokud osoby produkující směsný komunální, nemají možnost
umístit odpadové nádoby v objektech, ve kterých tyto složky komunálního odpadu vznikají
nebo na souvisejících pozemcích, které nejsou veřejným prostranstvím; v takovém případě
však musejí odpadové nádoby na tyto složky komunálního odpadu mimo období svozu
umístit na veřejných prostranstvích vhodným způsobem tak, aby jejich umístěním nedošlo
k ohrožení bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích a nebyly
porušovány další právní předpisy.4
4) Na veřejných prostranstvích musí být odpadové nádoby na směsný komunální odpad
umísťovány pouze na zpevněných plochách, bez ohledu na to, zda se jedná o stálé či
přechodné umístění.
5) V den určený odpadovým kalendářem jako den svozu odpadu v příslušné lokalitě, jsou
osoby produkující směsný komunální odpad povinny zajistit umístění odpadových nádob
na tyto složky odpadu na nezbytně nutnou dobu co nejblíže pozemní komunikaci, po které
se svozová technika pohybuje, tak, aby jejich umístěním nedošlo k ohrožení bezpečnosti a
plynulosti provozu na pozemních komunikacích a nebyly porušovány další právní
předpisy4, a zároveň nebylo znemožněno či zbytečně ztíženo provedení svozu odpadů
svozovou společností; tato povinnost rovněž zahrnuje v zimním období odklizení sněhu na
stanovištích odpadových nádob a v jejich okolí směrem k pozemní komunikaci, po které se
svozová technika pohybuje, za účelem zajištění přístupu pracovníků svozové společnosti k
odpadovým nádobám a nutné manipulace s nimi. Bez zbytečného odkladu po provedení
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§34 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů
zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o
silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 13/ 1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění
pozdějších předpisů)
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svozu svozovou společností jsou osoby produkující směsný komunální odpad povinny
přemístit odpadové nádoby na tyto složky komunálního odpadu zpět na místo jejich stálého
umístění.
6) Odpadové nádoby na směsný komunální odpad musí být identifikovány štítkem
s evidenčním číslem, vydaným městem Fryšták.
7) Svozová společnost není povinna provést svoz odpadu z příslušné odpadové nádoby na
směsný komunální odpad pokud:
a) není splněna některá z povinností či podmínek uvedených v článku 6, odst. 5, první věta
a v článku 6, odst. 6. nebo
b) se objektivně nelze k odpadové nádobě dostat svozovou technikou v důsledku dalších
okolností (např. v důsledku povětrnostních podmínek, nesjízdnosti pozemní
komunikace, zablokování či uzavírky pozemní komunikace, pokud hmotnost nebo
objem odpadových nádob znemožní provedení svozu či bude znamenat riziko
poškození nádoby při provádění svozu apod.).
V případech uvedených pod písm. b) zajistí svozová společnost dodatečný svoz
odpadové nádoby poté, co odpadnou překážky, pro které nebylo možno svoz uskutečnit
Článek 7
Nakládání se stavebním odpadem
1) Stavebním odpadem se rozumí stavební a demoliční odpad vzniklý při stavební činnosti
fyzických osob, právnických osob a fyzických osob oprávněných k podnikání. Stavební
odpad není odpadem komunálním.
2) Stavební odpad lze použít, předat či odstranit pouze zákonem stanoveným způsobem.
3) Stavební odpad město Fryšták neshromažďuje.
4) Pro uložení stavebního odpadu je možné objednat obecní kontejner, který bude přistaven a

odvezen za úplatu. Přistavení je možno objednat na městském úřadě.
Článek 8
Nakládání s biologickým odpadem rostlinného původu
1) Biologický odpad rostlinného původu (např. listí, tráva, větve) je jakýkoliv odpad z údržby
zahrad ve vlastnictví fyzických osob, který je aerobně nebo anaerobně rozložitelný.
2) Pro soustřeďování biologicky rozložitelných odpadů rostlinného původu jsou určeny
velkoobjemové kontejnery ve sběrném místě na ulici Souhrady č.p. 438.
3) Biologický odpad si osoby produkující tento odpad mohou likvidovat také samy v rámci
svých pozemků, např. kompostováním, popř. drcením, mulčováním apod.
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Článek 9
Závěrečná ustanovení
1) Nabytím účinnosti této vyhlášky se zrušuje Obecně závazná vyhláška obce
č. 1/2019 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města
Fryštáku ze dne 19.08.2019.
2) Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyhlášení.
Schváleno usnesením U Z 7/2020/VIII/ 3 ze dne 9.12.2020.

………………...……………….

……………..………………..

Ing. Pavel Gálík
místostarosta

Mgr. Lubomír Doležel
starosta

Vyvěšeno na úřední desce městského úřadu dne:
Sejmuto z úřední desky obecního úřadu dne:
Evidenční číslo:

Příloha č. 1: Rozmístění nádob
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Příloha č. 1

ROZMÍSTĚNÍ NÁDOB
1. stanoviště

FRYŠTÁK - u staré hasičské zbrojnice (zvon na sklo)

2. stanoviště

FRYŠTÁK - nám. Míru (zvon na sklo)

3. stanoviště

FRYŠTÁK - hospodářský dvůr (zvon na sklo)

4. stanoviště

FRYŠTÁK - ZDV (zvon na sklo)

5. stanoviště

FRYŠTÁK - u č. p. 205 (zvon na sklo)

6. stanoviště

ŽABÁRNA - u dřevopodniku (zvon na sklo)

7. stanoviště

DOLNÍ VES - u Žáků (zvon na sklo)

8. stanoviště

DOLNÍ VES – Lepa (zvon na sklo)

9. stanoviště

HORNÍ VES - Parková x Mexiko (zvon na sklo)

10. stanoviště

HORNÍ VES – točna (zvon na sklo)

11. stanoviště

HORNÍ VES – Horňanka (zvon na sklo)

12. stanoviště

HORNÍ VES - Komenského bytovky (zvon na sklo)

13. stanoviště

VÍTOVÁ - u víceúčelového objektu (zvon na sklo)

14. stanoviště

HŘBITOV (velkoobjemový kontejner)
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