
 
 
 
 
 

Obecně závazná vyhláška č. 2/2014, 
 

 kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, 
využívání a odstraňování komunálních odpadů a  

systém nakládání se stavebním odpadem na území města Šluknov 
 
 
Zastupitelstvo města Šluknov se na svém 22 zasedání dne 26.03.2014 usnesením 
č. 52/22Z/2014 usneslo vydat na základě § 17 odst. 2 a 4 zákona č. 185/2001 Sb., 
o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„zákon o odpadech“), a podle § 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“):  

 
Článek l  

Předmět a působnost vyhlášky 
 

1) Tato vyhláška stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání 
a odstraňování komunálního odpadu vznikajícího na území města Šluknov (dále jen 
„systém nakládání s komunálním odpadem“), včetně přiměřených povinností za účelem 
hladkého a bezproblémového fungování systému nakládání s komunálním odpadem, a 
systém nakládání se stavebním odpadem. 

2) Systém nakládání s komunálním odpadem je závazný pro fyzické osoby, kterým vzniká 
na území města Šluknov (dále jen „město“) komunální odpad (dále jen „osoby“). 

 
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 Šluknov při činnosti 
fyzických osob, který je uveden jako komunální odpad v Katalogu odpadů1), s výjimkou 
odpadů vznikajících u právnických osob nebo fyzických osob oprávněných k podnikání. 

3) Sklo bílé je sklo čiré, tedy průhledné; sklo barevné je všechno ostatní sklo. 
4) Papírem se pro účely této vyhlášky rozumí noviny, časopisy, knihy, kancelářský papír, 

kartony, balicí papír a lepenky; vyjma papíru znečištěného potravinami. 
5) Plasty se pro účely této vyhlášky rozumí PET lahve a jiné plasty (např. plastové kelímky 

od másla, jogurtů a jiných potravin, igelitové tašky a sáčky, sáčky z mikrotenu, plastové 
lahve od kosmetiky, mycích prostředků a dalších látek, polystyrenové obaly); vyjma 
plastů znečištěných např. olejem, tuky či nebezpečnými složkami komunálního odpadu. 

6) Nápojové kartony jsou kompozitní obaly typu Tetra Pack (např. od mléka, vína, džusů 
a jiných nápojů). 

7) Kovy se rozumí pouze plechové obaly od konzerv či od nápojů, alobal, staniol, kovové 
zátky a víčka od nápojů a podobné drobné kovové předměty. 

                                                 
1) vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, 
Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu 
odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů), 
ve znění pozdějších předpisů 



8) Velkým elektroodpadem se pro účely této vyhlášky rozumí elektrozařízení 
(elektrospotřebiče) velké velikosti (např. televize, mikrovlnné trouby, pračky, počítače 
apod.) a velké baterie (akumulátory). 

9) Drobným elektroodpadem se pro účely této vyhlášky rozumí elektrozařízení 
(elektrospotřebiče) malé a střední velikosti (např. žehličky, mixéry, váhy, kalkulačky, 
telefony apod.) a malé baterie (akumulátory). 

10) Biologicky rozložitelný odpad je odpad ze zeleně (tráva, listí apod.) a vánoční stromky. 
11) Nebezpečné složky komunálního odpadu jsou všechny složky komunálního odpadu, 

které jsou podle zákona o odpadech nebezpečným odpadem (odpad vykazující jednu 
nebo více nebezpečných vlastností uvedených v příloze č. 2 zákona o odpadech) - např. 
zbytky barev a rozpouštědel, zbytky spotřební chemie, pesticidy, upotřebené motorové 
a převodové oleje, léky, znečištěné obaly, nekompletní ledničky, televizory a monitory. 

12) Objemný odpad je složka komunálního odpadu, která pro velké rozměry nebo hmotnost 
nemůže být odkládána do sběrných nádob na směsný komunální odpad (např. starý 
nábytek, koberce, matrace apod.). 

13) Směsný komunální odpad je složka komunálního odpadu, která zůstává po vytřídění 
složek komunálního odpadu uvedených v čl. 3 písm. a) až k) této vyhlášky. 

14) Sběrná nádoba je typizovaná nádoba určená k odložení složek komunálního odpadu 
(typizovaná popelnice, typizovaný kontejner, typizovaný pytel, zvláštní kontejner, zvláštní 
pytel a odpadkový koš). 

15) Dostatečný objem sběrné nádoby na směsný komunální odpad je takový objem 
sběrné nádoby (nádob), který při frekvenci svozu a počtu osob užívajících objekt, 
umožňuje zpravidla odložit veškerý směsný komunální odpad vznikající osobám 
užívajících daný objekt. Tento údaj slouží jako orientační hledisko při přidělování 
sběrných nádob k jednotlivým objektům. Za dostatečný objem sběrné nádoby se 
považuje 25 litrů na osobu a týden. 

16) Sběrný dvůr je místo, kam mohou osoby během provozní doby odkládat určené složky 
komunálního odpadu. Areál sběrného dvora se nachází na adrese Technické služby 
Šluknov, spol. s r. o., Císařský 378, Šluknov.  

17) Sběrová trasa – místa průjezdu svozového auta, kde lze odkládat naplněné zvláštní 
pytle na některé složky komunálního odpadu (tím nejsou dotčeny zvláštní předpisy 
o užívání pozemních komunikací), a to viditelně pro toto projíždějící svozové auto, 
a pouze od 18:00 hodin dne předcházejícího dni svozu až do 7:00 hodin dne svozu; 
svozové dny jsou uvedeny v příloze č. 3 této vyhlášky. Zvláštní pytle (žluté, oranžové 
a zelené barvy) se vydávají na Městském úřadu Šluknov. Mapové zobrazení sběrové 
trasy je provedeno v příloze č. 2 této vyhlášky. 

18) Stavební odpad je odpad, který vzniká při stavební a demoliční činnosti, a není 
odpadem komunálním. Jedná se například o beton, tašky, keramiku, sádrové stavební 
hmoty, plasty, sklo, dřevo, kámen, omítku, izolační materiály, výkopovou zeminu. 

 
Článek 3  

Systém třídění komunálního odpadu 
 

Komunální odpad se třídí na tyto složky: 
a) papír;  
b) sklo bílé; 
c) sklo barevné; 
d) plasty; 
e) nápojové kartony; 
f) kovy; 
g) velký elektroodpad; 
h) drobný elektroodpad; 
i) biologicky rozložitelný odpad; 
j) objemný odpad; 
k) nebezpečné složky komunálního odpadu; 
l) směsný komunální odpad. 

 



 
Článek 4  

Místa určená k odkládání složek komunálního odpadu 
  
1) Jednotlivé složky komunálního odpadu se odkládají: 

a) papír – do zvláštních kontejnerů modré barvy (seznam stanovišť je uveden v příloze 
č. 1 této vyhlášky);  

b) sklo bílé – do zvláštních kontejnerů zelené barvy s bílým víkem (seznam stanovišť je 
uveden v příloze č. 1 této vyhlášky);  

c) sklo barevné – do zvláštních kontejnerů zelené barvy se zeleným víkem (seznam 
stanovišť je uveden v příloze č. 1 této vyhlášky); 

d) plasty –  
1. do zvláštních kontejnerů žluté barvy (seznam stanovišť je uveden v příloze č. 1 

této vyhlášky) nebo  
2. do zvláštních pytlů žluté barvy na sběrové trase;  

e) nápojové kartony – do zvláštních pytlů oranžové barvy na sběrové trase;  
f) kovy – do zvláštních pytlů zelené barvy na sběrové trase; 
g) velký elektroodpad – ve sběrném dvoře; 
h) drobný elektroodpad – ve sběrném dvoře; 
i) biologicky rozložitelný odpad – 

1. ve sběrném dvoře nebo  
2. vánoční stromky rovněž vedle sběrných nádob na směsný komunální odpad 

v době od 1. do 15. ledna;  
j) objemný odpad – ve sběrném dvoře; 
k) nebezpečné složky komunálního odpadu – ve sběrném dvoře; 
l) směsný komunální odpad –  

1. do typizovaných popelnic (popelnice o objemu 80, 110, 120, 240 a 360 litrů) nebo 
typizovaných kontejnerů (kontejnery o objemu 770 a 1100 litrů) přidělených 
k příslušné nemovitosti (objektu), 

2. do typizovaných pytlů (vydávaných Městským úřadem Šluknov), které slouží jako 
mimořádný náhradní shromažďovací prostředek k typizovaným sběrným 
nádobám (zejména v místech těžko přístupných svozové technice, u rekreačních 
objektů apod.), a které jsou po naplnění umísťovány k výše uvedeným 
typizovaným sběrným nádobám nebo na místa, kam by jinak byla umístěna 
taková typizovaná sběrná nádoba, 

3. do odpadkových košů rozmístěných na veřejném prostranství -  pouze drobný 
směsný komunální odpad vzniklý na veřejném prostranství nebo veřejně 
přístupných prostorech.  

2) Dalšími místy, mimo systém nakládání s komunálním odpadem zabezpečený městem, 
kde lze odkládat složky odpadu, které by se jinak staly 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, prošlé a nespotřebované léky, rtuťové teploměry, PET lahve), 

b) jiná místa, pokud slouží ke sběru určitých složek odpadu, které by se jinak staly 
odpadem komunálním, např. výkupny surovin, kontejnery jiných subjektů 
organizujících sběr odpadu2) apod. 

 

                                                 
2) např. elektroodpad a elektrozařízení do velkokapacitních červených kontejnerů firem ASEKOL 
a ELEKTROWIN umístěných v ulici Sídliště č. p. 1007 (bývalá autodílna), v prodejně TESCO v ulici 
Sladovnická a v Potravinách D + S (u náměstí Míru) v ulici Pivovarská             
např. suchý čistý textil a párovaná obuv (zabaleno v igelitové tašce) do zvláštních kontejnerů bílé 
barvy umístěných v ulici Sídliště u č. p. 1007 (autodílna) na parcele č. 2273/50 v k. ú. Šluknov, v ulici 
Křečanská u Domova důchodců na parcele č. 433 v k. ú. Šluknov, v ulici Na Hrázi u Divadla mladých 
na parcele č. 140 v k. ú. Šluknov a v místní části Císařský ve sběrném dvoře (areál Technických 
služeb) na pozemkové parcele č. 157/1 v k. ú. Císařský 



Článek 5 
Povinnosti osob 

 
1) Osoby jsou povinny: 

a) komunální odpad třídit na složky uvedené v článku 3 a odkládat na místa určená 
k odkládání jednotlivých složek komunálního odpadu dle článku 4 odst. 1 vyhlášky, 

b) ukládat do sběrných nádob pouze ty složky, které odpovídají označení sběrné 
nádoby dle článku 4 odst. 1 vyhlášky, 

c) popel odkládat do příslušných sběrných nádob pouze ve zcela vychladlém stavu, 
d) na přidělené sběrné nádoby na směsný komunální odpad nalepit etiketu o svozu 

vydanou městem, kterou obdrží na Městském úřadu Šluknov, nám. Míru 1, Šluknov. 
e) v případě vzdálenosti stálého stanoviště sběrné nádoby na směsný komunální odpad 

o obsahu 770 litrů (a větším) nad 5 metrů a o obsahu 360 litrů (a menším) nad 15 
metrů od pozemní komunikace, ze které je prováděn svoz, přistavit takovou sběrnou 
nádobu na směsný komunální odpad od 18:00 hodin dne předcházejícího dni svozu 
až do 5:00 hodin dne svozu do vzdálenosti kratší než je uvedeno výše. 

2) K zajištění bezproblémového chodu systému nakládání s komunálním odpadem, 
zejména za účelem správného vyprazdňování sběrných nádob, se stanoví zákaz 
zhutňování nebo udupávání odpadu ve sběrných nádobách a povinnost plnit sběrné 
nádoby tak, aby je bylo možno uzavřít a odpad z nich při manipulaci nevypadával. 

3) Povinnost v odst. 1 písm. e) se netýká osob tělesně postižených s tělesným postižením 
vylučujícím splnění takové povinnosti, které o přibližování nádoby pro provedení svozu 
požádají město. 

 
Článek 6  

Četnost svozu směsného komunálního odpadu 
 

Svoz směsného komunálního odpadu k odstranění je prováděn podle stanoveného 
harmonogramu zpravidla jedenkrát týdně. 
 

Článek 7 
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). 

2) Fyzické osoby mohou odložit stavební odpad ve sběrném dvoře za úplatu.  
 

Článek 8 
Zrušovací ustanovení 

 
Zrušuje se obecně závazná vyhláška č. 2/2007, systém shromažďování, sběru, přepravy, 
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů včetně systému nakládání se 
stavebním odpadem, ze dne 13.12.2007. 
 

Článek 9 
Účinnost 

 
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. července 2014. 
 
 
 

………………………………. ………………………………. 
Jiří Beneš 

místostarosta 
Mgr. Eva Džumanová 

starostka 
 
Vyvěšeno na úřední desce dne: .................... 2014 
Sejmuto z úřední desky dne:  .................... 2014 



Příloha č. 1 obecně závazné vyhlášky č. 2/2014, kterou se stanoví systém 
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních 
odpadů a systém nakládání se stavebním odpadem na území města Šluknov 
 

Stanoviště zvláštních kontejnerů k odkládání některých složek komunálního 
odpadu – papír, sklo barevné, sklo bílé, plasty 

 

Popis místa Katastrální území P. č. / p. p. č. / 
st. p. č.  

ulice Sídliště – u č. p. 1015 Šluknov p. č. 2273/2 

ulice Sídliště – u č. p. 1007 (autodílna) Šluknov p. č. 2273/50 

ulice 17. listopadu – u č. p. 820 (Melichar) Šluknov p. č. 1586/1 

místní část Království – u kostela Království p. p. č. 2069/2 

místní část Království – u č. p. 10 (ubytovna) Království st. p. č. 20/2 

místní část Císařský – u č. p. 368 (konzum) Císařský p. p. č. 1020/1 

místní část Císařský – u č. p. 40 (mandl) Císařský p. p. č. 2736 

ulice Dr. Edvarda Beneše – u č. p. 58 (kašna) Šluknov p. č. 678/1 
ulice Pivovarská - Potraviny D+S (u náměstí 
Míru) Šluknov p. č. 336/2 

místní část Rožany – na návsi Rožany p. p. č. 535/4 

místní část Rožany - Starý mlýn Rožany p. p. č. 1036 

ulice Sladovnická – Tesco Šluknov p. č. 162/1 
ulice Lužická - u domu s pečovatelskou 
službou Šluknov p. č. 1346/1 

ulice Nerudova - u domu s pečovatelskou 
službou Šluknov p. č. 117 

ulice Rumburská - u č. p. 975-977 (spojovací 
k nádraží) Šluknov p. č. 1446 

ulice Rumburská - u č. p. 984 (malometrážní 
byty) Šluknov p. č. 1525/6 

ulice Lužická – u č. p. 662 Šluknov p. č. 1343/4, 
1339, 1343/1 

ulice Karlova – u č. p. 861 (Patočka) Šluknov p. č. 1713 

ulice Křečanská – u Domova důchodců Šluknov p. č. 433 

ulice Jiráskova Šluknov p. č. 1308 
místní část Císařský - Technické služby 
(sběrný dvůr) Císařský p. p. č. 157/1 

místní část Nové Hraběcí – u č. p. 77 
(Chadimovi) Nové Hraběcí st. p. č. 19 

ulice Sokolská - parkoviště Šluknov p. č. 1547/4 



Příloha č. 2 obecně závazné vyhlášky č. 2/2014, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a 
odstraňování komunálních odpadů a systém nakládání se stavebním odpadem na území města Šluknov 
 

Sběrová trasa pro některé tříděné složky komunálního odpadu 
 
a) Císařský 

 



b) Království 

 



c) Nové Hraběcí 

 



d) Šluknov 

 
 



Příloha č. 3 obecně závazné vyhlášky č. 2/2014, kterou se stanoví systém 
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních 
odpadů a systém nakládání se stavebním odpadem na území města Šluknov 
 

 
Svozové dny dle čl. 2 odst. 17 vyhlášky 

 
Měsíc Den 

Leden 13. 
Únor  
Březen 10. 
Duben  
Květen 12. 
Červen  
Červenec 14. 
Srpen  
Září 8. 
Říjen  
Listopad 10. 
Prosinec  

 
  


