Obecně závazná vyhláška Města Adamova č. 1/2007
o stanovení systému nakládání s odpady
Zastupitelstvo města Adamova schválilo na svém zasedání konaném dne 21. 6. 2007 v souladu s § 17
odst. 2 zákona č.185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších
předpisů a v souladu s § 10 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,
tuto obecně závaznou vyhlášku.
Článek 1
Úvodní ustanovení
Tato obecně závazná vyhláška stanovuje systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území města Adamova (dále jen město).
Článek 2
Třídění komunálního odpadu
2.1 Komunální odpad se třídí na tyto složky:
a) nebezpečné složky komunálního odpadu,
b) papír,
c) nápojové kartony,
d) sklo,
e) plast,
f) kovový odpad,
g) objemný odpad,
h) zbytkový odpad.
2.2 Zbytkový odpad je komunální odpad zbylý po vytřídění složek uvedených v odst. 1 písm. a) – g).
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Článek 3
Sběrné nádoby na komunální odpad
Sběrné nádoby na komunální odpad (dále jen „sběrné nádoby“) jsou nádoby, v nichž jsou
jednotlivé složky komunálního odpadu shromažďovány do doby jejich svozu. Pro účely této
vyhlášky sběrnými nádobami jsou:
typizované sběrné nádoby (popelnice o objemu 110 litrů, kontejnery o objemu 1100 litrů) určené
ke shromažďování zbytkového odpadu,
zvláštní sběrné nádoby pro odděleně sbírané a tříděné druhy komunálního odpadu o objemu 240
litrů a 1100 litrů,
odpadkové koše, které jsou umístěny na veřejných prostranstvích ve městě, sloužící pro odkládání
drobného směsného komunálního odpadu.
Sběrné nádoby v systému města se používají pouze k ukládání odpadu, pro který jsou určeny.
Sběrné nádoby se za účelem jejich vyprazdňování umísťují na odvozních stanovištích určených
městem.

Článek 4
Nebezpečné složky komunálního odpadu
4.1 Nebezpečný odpad je odpad uvedený v Seznamu nebezpečných odpadů vedeném v Katalogu
odpadů a jakýkoliv jiný odpad vykazující jednu nebo více nebezpečných vlastností uvedených
v příloze č. 2 k zákonu o odpadech.
4.2 Nebezpečné složky komunálního odpadu lze odkládat na sběrný dvůr společnosti GAMA J+P s.r.o.,
se sídlem Kolonie 302, Adamov (dále jen sběrný dvůr) a nepotřebné léky je možno odevzdat
v lékárně. Dále lze využít mobilního sběru nebezpečných složek komunálního odpadu oprávněnou
osobou, bude-li městem vyhlášen. Informace o vyhlášeném mobilním svozu včetně časového
harmonogramu jsou zveřejňovány v místním tisku, případně i na úřední desce a místním rozhlasem.

Článek 5
Tříděný komunální odpad
5.1 Tříděný odpad je shromažďován do zvláštních sběrných nádob nebo míst.
5.2 Zvláštní sběrné nádoby jsou umístěny na městem určených stanovištích uvedených v příloze č. 1
této vyhlášky.
Zvláštní sběrné nádoby na tříděný komunální odpad jsou označené příslušnými nápisy.
5.3 Kovový odpad lze odkládat na sběrný dvůr.

Článek 6
Objemný komunální odpad
6.1 Objemný komunální odpad je takový odpad, který vzhledem ke svým rozměrům nemůže být
umístěn do popelnic (např. matrace, koberce, nábytek).
6.2 Objemný komunální odpad lze odkládat na sběrný dvůr, případně využít sběru a svozu objemného
komunálního odpadu na přechodných stanovištích, bude-li městem vyhlášen. Informace o
vyhlášeném sběru a svozu včetně časového harmonogramu jsou zveřejňovány v místním tisku,
případně i na úřední desce a místním rozhlasem.
Článek 7
Zbytkový komunální odpad
7.1 Zbytkový komunální odpad se shromažďuje do sběrných nádob tak, aby při manipulaci z nich
nevypadával.
7.2 Zbytkový komunální odpad ukládaný do sběrných nádob nesmí být hutněn (např. sešlapáváním),
zaléván vodou nebo jinak mechanicky nebo chemicky měněna jeho struktura.
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Článek 8
Závěrečná ustanovení
Porušení této vyhlášky může být postihováno podle zákona o přestupcích1 (nepůjde-li o trestný čin).
Kontrolu nad nakládáním s odpady provádí odbor majetkový a stavební úřad Městského úřadu
Adamov, městská policie a další oprávněné kontrolní orgány.
Nabytím účinnosti této obecně závazné vyhlášky se ruší obecně závazná vyhláška č. 19/2000
o nakládání s komunálním a stavebním odpadem na území města Adamova.
Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem 1.7.2007.

……………….
místostarosta

Vyvěšeno dne: 26.6.2007
Sejmuto dne: 12.7.2007

1

zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů

..……………….
starosta

Příloha č. 1
k obecně závazné vyhlášce Města Adamova č. 1/2007
o stanovení systému nakládání s odpady

Seznam stanovišť zvláštních sběrových nádob:
-

ul. Pod Horkou - 1 stanoviště
ul. Sadová - 2 stanoviště
ul. Komenského - 6 stanovišť
ul. Osvobození - 1 stanoviště
Smetanovo nám. - 1 stanoviště
ul. Plotní - 1 stanoviště
ul. Mírová - 1 stanoviště
ul. Fibichova - 2 stanoviště
křižovatka ul. Hybešova a Krátká - 1 stanoviště
ul. Družstevní - 2 stanoviště
ul. Opletalova - 1 stanoviště
ul. Jilemnického - 4 stanoviště
křižovatka ul. Opletalova a Tererova - 1 stanoviště
ul. Neumannova - 1 stanoviště
ul. Ronovská - 2 stanoviště

…………........…….
místostarosta

Vyvěšeno dne: 26.6.2007
Sejmuto dne: 12.7.2007

..…………….......….
starosta

