STATUTÁRNÍ MĚSTO DĚČÍN
PRAVIDLA
o podrobnostech shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálních odpadů
a systém nakládání se stavebním odpadem na území města Děčín
Rada města Děčín se na svém zasedání konaném dne 18.8.2020 usnesením č. RM 20 15 42
02 schválila pravidla o podrobnostech shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálních odpadů a systém nakládání se stavebním odpadem na území
města Děčín
Článek l
Úvodní ustanovení
Pravidla statutárního města Děčín (dále jen „města“) o podrobnostech systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu a systému nakládání se
stavebním odpadem (dále jen „o systému nakládání s komunálním odpadem“) blíže upravují,
specifikují a rozpracovávají Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2020 statutárního města Děčín o
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
a systém nakládání se stavebním odpadem na území města Děčín (dále jen „OZV č. 1/2020“),
schválenou Zastupitelstvem města dne 20.2.2020 usnesením č. ZM 20 01 05 18.
Článek 2
Základní pojmy
1) Odpad je každá movitá věc, které se osoba zbavuje nebo má úmysl nebo povinnost se jí
zbavit.
2) Komunální odpad je veškerý odpad vznikající na území města při činnosti fyzických osob,
který je uveden jako komunální odpad v Katalogu odpadů, s výjimkou odpadů vznikajících u
právnických osob nebo fyzických osob oprávněných k podnikání.
3) Původce komunálního odpadu je město, které se jím stává v okamžiku, kdy fyzická osoba
odpady odloží na místě k tomu určeném, město se stane vlastníkem těchto odpadů do
okamžiku předání odpadů oprávněné osobě.
4) Oprávněná osoba ve smyslu těchto pravidel je právnická osoba (občan), která má s městem
uzavřenou smlouvu o poskytování služeb v oblasti nakládání s komunálními odpady.
5) Vlastník nemovitosti ve smyslu těchto pravidel je fyzická osoba nebo právnická osoba,
která má k nemovitosti vlastnické právo, popřípadě správce nebo oprávněný uživatel na
základě dohody s touto fyzickou osobou nebo právnickou osobou (dále jen „vlastník“) .
6) Sběrná nádoba je typizovaná nádoba ve vlastnictví oprávněné osoby, určená k bezpečnému
a hygienicky nezávadnému shromažďování odpadů. Odpadkové koše jsou typizované
nádoby převážně ve vlastnictví města.
7) Dostatečný objem sběrné nádoby na směsný komunální odpad je takový objem sběrné
nádoby (nádob), který při zvolené frekvenci svozu a při daném počtu osob s trvalým
pobytem v dané nemovitosti, umožňuje odložit veškerý směsný komunální odpad (odpad
z domácností), vznikající jejich činností, po vytřídění, do sběrné nádoby. Za dostatečný
objem sběrné nádoby se považuje 30 litrů/osobu/týden.

8) Stanoviště sběrné nádoby na směsný komunální odpad je místo, kde jsou sběrné nádoby
trvale nebo přechodně umístěny za účelem shromažďování směsného komunálního odpadu.
Stanoviště určuje vlastník na svém pozemku, na cizím pozemku po dohodě s vlastníkem.
Na základě zákonného zmocnění, dle § 17 odst. 3 zákona o odpadech a o změně některých
dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, kdy obec je povinna zajistit místa pro
odkládání veškerého komunálního odpadu produkovaného fyzickými nepodnikajícími
osobami na jejím katastrálním území si obec určí v souladu se zvláštními právními předpisy
(stavební zákon, vyhláška č. 398/2009 Sb.,) místa, kam budou fyzické osoby povinny
odkládat odpad.
Vzhledem k zajištění řádného svozu tohoto odpadu, průjezdnosti
jednotlivých ulic, průchodnosti jednotlivých chodníků a donáškové vzdálenosti mohou být
tato stanoviště na nádoby vymístěny od jednotlivých objektů ve větší docházkové
vzdálenosti od jednotlivých domů.
9) Místo přistavení sběrné nádoby je místo určené oprávněnou osobou po dohodě s městem a
vlastníkem, zpravidla místo u pozemní komunikace, po které vede trasa svozu. V případě
neshody, rozhodne o místě přistavení nádoby město.
Článek 3
Místa určená pro odkládání komunálního odpadu
Místa určená k odkládání komunálního odpadu jsou:
a)
b)
c)
d)
e)

sběrné nádoby pro jednotlivé složky komunálních odpadů
sběrné dvory
výkupny Kovošrot Group CZ a.s.
mobilní shromažďovací prostředky použité při různých akcích
lékárny, v nichž je zajištěn sběr léků, injekčních jehel a stříkaček
Článek 4
Třídění komunálních odpadů

Stanoviště nádob na tříděný odpad se určuje dohodou mezi městem a oprávněnou osobou a
stanovuje se podle optimální donáškové vzdálenosti, hustoty zástavby a možnosti svozu.
Sběrné nádoby na tříděný odpad:
Modrý plastový kontejner – je určen pro papír a lepenku např. noviny, časopisy, knihy, brožury,
rozložené papírové krabice, obaly a sáčky, reklamní letáky, kancelářský papír, atp.,
neodkládat: použité papírové ubrousky, kapesníčky, papírové pleny, voskový, mastný nebo
dehtový papír, zbytky tapet, nápojový karton
Žlutý plastový kontejner - je určen pro plastový obal-směsný plast, např. čisté plastové obaly od
potravin, plastové sáčky a tašky, sešlápnuté PET lahve, neznečištěné kelímky od jogurtů a
jiných potravin, plastové nádoby od kosmetiky – plasty lze odkládat pouze čisté, zbavené zbytků
potravin, z důvodů hygieny při dalším zpracování
neodkládat: pneumatiky, gumu, molitan, kabelky, podlahové krytiny, plastové trubky, textil,
obaly od technických olejů a jiných chemikálií
Zelený plastový kontejner – je určen pro sklo, např. skleněné lahve od nápojů bez kovových či
plastových uzávěrů, čisté zavařovací sklenice bez uzávěrů, velké skleněné střepy a tabulové sklo
Bílý plastový kontejner – je určen pro sklo čiré
neodkládat: zrcadla, drátěné sklo, keramiku, porcelán, žárovky, televizní obrazovky,
automobilová skla

Oranžový pytel – je určen pro nápojové kartony – tetrapaky. Pytle se odkládají vždy první úterý
v měsíci na svoz ze čtvrtí na pravém břehu Labe a první čtvrtek v měsíci na svoz ze čtvrtí na
levém břehu Labe. Oranžové pytle jsou zdarma k odebrání v distribučních místech – recepcích
magistrátu města.
Hnědá nádoba – je určena pro biologicky rozložitelný odpad tj. odpad z domácností - odpady
z ovoce, zeleniny, vaječné skořápky, kávové sedliny, čajové sáčky, květiny, zemina z květináčů,
tráva, listí, drobné větvičky.
Červený kovový kontejner s logem „ASEKOL“ – je určen na odběr baterií a drobného
elektrozařízení.
Zelený kovový kontejner s logem „KLOK.TEX“- Projekt pomoci Fod - Klokánek – je určen na
sběr textilu tj. sbírá se výhradně textil čistý, suchý a zabalený do PE tašek a pytlů, aby
nedocházelo k jeho znečištění a znehodnocení.
Šedý kovový kontejner – je určen na drobné kovové předměty např. kovové obaly
Článek 5
Sběrné dvory
1) Sběrné dvory v Děčíně VI, Poděbradská ul., - Pískovna a v Děčíně III, Březová ul., jsou
určeny ke shromažďování stanovených odpadů vzniklých činností fyzických osob, které mají
v městě trvalý pobyt nebo zde vlastní rekreační objekt.
2) Ve sběrných dvorech lze odložit objemový a nebezpečný odpad. Sběrné dvory jsou i místem
zpětného odběru elektrozařízení. Odpad ze zeleně a vánoční stromky, přijímá pouze sběrný
dvůr v Děčíně VI, Poděbradská ul. – Pískovna.
3) Do sběrných dvorů lze jednorázově odevzdat objemový odpad v množství do 5 m3. Odložení
většího množství objemového odpadu je nutné předem ohlásit oprávněné osobě.
4) Ostatní komunální odpady, které nelze odložit do sběrné nádoby, jedná se zejména o
nebezpečný a objemový odpad odevzdávají fyzické osoby zdarma, odpady jiné než ostatní
komunální se odstraňují za úplatu dle ceníku oprávněné osoby.
5) Právnické osoby a fyzické osoby oprávněné k podnikání mohou využít služeb oprávněné
osoby k odstranění nebezpečného nebo objemového odpadu vzniklého podnikatelskou
činností pouze na základě smlouvy s oprávněnou osobou za dohodnutou cenu.
Článek 6
Nebezpečný odpad
1) Sběr nebezpečného odpadu se provádí ve sběrných dvorech v Děčíně VI, Poděbradská ul.Pískovna, a v Děčín III, Březová ul. Mezi nebezpečné odpady patří např. zbytky barev,
rozpouštědla, chemikálie, přípravky na ochranu rostlin, vyjeté oleje, auto baterie, atp.
2) Mezi nebezpečné odpady patří i léky, injekční jehly a stříkačky, které se odevzdávají
v lékárnách na území města.
3) Galvanické články a baterie lze odevzdat ve sběrných dvorech v rámci zpětného odběru
některých výrobků, ale i u prodejců těchto výrobků.

4) Kompletní elektrozařízení pocházející z domácností se odevzdávají ve sběrných dvorech,
které jsou místem zpětného odběru elektrozařízení nebo v prodejnách při nákupu nového
výrobku. Jedná se například o lednice, pračky, sporáky, žehličky, televizory, monitory, hračky,
fény, mikrovlnné trouby, zahradní sekačky, zářivky, atp.
Článek 7
Systém nakládání se stavebním odpadem
1) Se stavebním odpadem se nakládá v souladu se zákonem o odpadech (např. se odkládá
do kontejnerů umístěných na stavbě a následně se odváží na příslušnou skládku stavebního
odpadu na náklady osoby, které odpad vznikl).
2) Stavební a demoliční odpad při stavební činnosti fyzických osob, je možné předávat ve
sběrném dvoře v Děčíně VI, Poděbradská ul. – Pískovna nebo provozovateli zařízení na
úpravu nebo recyklaci tohoto odpadu. Stavební a demoliční odpad není určen k provádění
úprav v terénu.
3) Stavební a demoliční odpad se předává ve sběrném dvoře za úplatu podle ceníku oprávněné
osoby.
Článek 8
Směsný komunální odpad
1) Směsný komunální odpad je zbytkový komunální odpad po vytřídění využitelných složek
odpadu.
2) Odpad shromážděný ve sběrných nádobách na směsný komunální odpad sváží a odstraňuje
oprávněná osoba, a to na základě podmínek stanovených ve smlouvě mezi městem a oprávněnou
osobou.
3) Nádobu na směsný komunální odpad přiděluje vlastníku město na základě písemné žádosti
vlastníka, a to prostřednictvím oprávněné osoby. Oprávněná osoba může v případě, kde je to
účelné, slučovat sběrné nádoby pro více vlastníků.
4) Oprávněná osoba provádí svoz odpadu 1x týdně, 2x týdně, 1x za 14 dnů a kombinovaným
svozem ( např. zimní období 1x týdně, letní období 1x 14 dnů), přičemž letní období je od 1.5.
do 30.9., zimní období od 1.10. do 30.4. Objem nádoby a frekvence svozu jsou upravovány
s ohledem na dostatečný objem sběrné nádoby (čl. 2 odst. 6, těchto pravidel).
5) V zimním období může vlastník s topením na tuhá paliva písemně požádat o přechodné
zvýšení sběrných nádob či frekvenci svozu.
6) Vlastník přistaví sběrné nádoby k provedení svozu (čl. 2 odst. 8, těchto pravidel) u nádoby
360 l a menší do vzdálenosti maximálně 15 m, u nádoby 660 l a větší do vzdálenosti maximálně
5 m, od kraje pozemní komunikace (zpravidla na chodník), ze které se svoz odpadu provádí.
Zajistí, aby sběrné nádoby nezpůsobovaly hygienické závady, neomezovaly ani neohrožovaly
bezpečnost silničního provozu ani bezpečnost chodců. Sběrné nádoby lze umístit na místo
přistavení pouze v době od 20 hodiny před dnem svozu a tyto uklidit na původní stanoviště do
22 hodiny v den svozu. Pro přistavení nádoby může vlastník za účelem tzv. vynášky a zanášky
sběrných nádob uzavřít dohodu (nejlépe písemnou) s jinou osobou (např. oprávněnou osobou),
která za něj uvedené práce provede.
7) V době od 1. do 31. ledna každého roku, lze vedle sběrných nádob na směsný komunální
odpad odkládat vánoční stromky, které budou následně svezeny střediskem městských služeb.

Článek 9
Obecné povinnosti
1) Každý má při své činnosti povinnost předcházet vzniku odpadů, omezovat jejich množství a
nebezpečné vlastnosti, třídit odpad, odpady jejichž vzniku nelze zabránit, musí být využity,
případně odstraněny způsobem, který neohrožuje lidské zdraví a životní prostředí a který je
v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů,
v platném znění ( § 10 odst. 1 zákona).
2) Každý má při své činnosti povinnost v mezích daných zákonem zajistit přednostně využití
odpadů před jejich odstraněním ( § 12 odst.1 zákona).
3) S odpady lze nakládat pouze v zařízeních, které jsou k nakládaní s odpady určena. Při tomto
nakládání s odpady nesmí být ohroženo lidské zdraví ani ohrožováno nebo poškozováno životní
prostředí (§ 12 odst. 2 zákona).
4) Každý je povinen zjistit, zda osoba, které předává odpady, je k jejich převzetí oprávněna.
V případě, že se tato osoba oprávněním neprokáže, nesmí jí být odpad předán (§ 12 odst. 4
zákona).
5) Fyzické osoby jsou povinny odkládat komunální odpad na místech k tomu určených,
komunální odpad odděleně shromažďovat, třídit a předávat k využití a odstraňování podle
systému stanoveného OZV č. 1/2020 , pokud odpad samy nevyužijí v souladu se zákonem a
zvláštními právními předpisy ( §17 odst. 5 zákona).
6) Nádob na směsný komunální odpad lze využít pouze k účelu, pro který jsou určeny. Fyzické
osoby jsou povinny udržovat čistotu na stálém stanovišti sběrných nádob, nepoškozovat sběrné
nádoby, neodkládat žhavý popel do sběrné nádoby, nespalovat odpad ani jeho složky ve
sběrných nádobách a na volných plochách a počínat si tak, aby svým jednáním neznemožňovaly
provedení pravidelného svozu odpadů nebo nezpůsobily narušení systému nakládání
s komunálním odpadem.
7) Směsný komunální odpad lze odkládat do sběrné nádoby tak, aby ji bylo možno řádně uzavřít
a odpad z ní při další manipulaci nevypadával.
8) Nelze odkládat:
- odpad mimo sběrné nádoby a znečišťovat jejich stanoviště a místo přistavení
- oranžové pytle s vytříděnými nápojovými kartony – tetrapaky mimo určený den k jejich
odložení a znečišťovat stanoviště nádob na separovaný odpad
- do sběrných nádob nebezpečné složky komunálního odpadu
- do sběrných nádob žhavý popel, zeminu, stavební suť, cihly, kamení, uhynulá zvířata, vánoční
stromky
- do odpadkových košů na veřejném prostranství odpad z domácností a živností
- do nádob určených k separaci odpadů jiné druhy odpadů, než pro které jsou určeny
Článek 10
Vlastník nemovitosti
1) Vlastník nemovitosti si zajišťuje k nemovitosti prostřednictvím města sběrnou nádobu o
dostatečném objemu podle čl. 2 odst. 6, těchto pravidel tak, aby veškerý odpad vzniklý
v souvislosti s užíváním nemovitosti bylo možno do ní odložit.

2) Fyzická osoba, která nemá na území města trvalý pobyt, případně vlastník nemovitosti, v níž
je tato osoba v nájmu, si musí zajistit sběrnou nádobu pro odkládání odpadů, jež vznikají
činností této fyzické osoby a to v tzv. nadstandardní službě po dohodě s oprávněnou osobou a za
dohodnutou cenu.
3) Vlastník průběžně udržuje čistotu a pořádek na stanovišti sběrných nádob a provádí všechna
dostupná opatření k ochraně nemovitosti před neoprávněným odložením odpadu na jim
užívaném pozemku a na stanovišti sběrných nádob určených k jeho nemovitosti.

Článek 11
Závěrečná ustanovení
Garantem těchto pravidel je odbor komunikací a dopravy. Tato pravidla nabývají účinnosti
usnesením rady města č. RM 20 15 42 02 ze dne 18.8.2020.

Jaroslav Hrouda v.r.
primátor

Ing. Jiří Anděl, CSc v.r.
náměstek primátora

