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OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 10/2012 
O ZABEZPEČENÍ SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU, 
PŘEPRAVY, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRA ŇOVÁNÍ 

KOMUNÁLNÍCH ODPAD Ů NA ÚZEMÍ M ĚSTA PARDUBIC, VČETNĚ  
NAKLÁDÁNÍ SE STAVEBNÍM ODPADEM, VE ZN ĚNÍ OBECNĚ 

ZÁVAZNÉ VYHLÁŠKY Č. 2/2013 
 
 

 
Zastupitelstvo města Pardubic vydalo dne 11.12.2012 v souladu s § 10 písm. d, § 84 odst. 2, 
písm. h) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a 
podle § 17 odst. 2 zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve 
znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o odpadech), tuto obecně závaznou vyhlášku. 
 
 
 

Článek 1 
Předmět a působnost vyhlášky 

 
1. Účelem této obecně závazné vyhlášky (dále jen vyhlášky) je stanovení systému 

shromažďování, sběru, přepravy, třídění a odstraňování komunálních odpadů vznikajících          
na území města Pardubic, včetně systému nakládání se stavebním odpadem. 

 
2. Tato vyhláška je závazná pro všechny fyzické osoby, které mají na území města trvalé 

bydliště a pro další fyzické osoby, které se na území města zdržují. 
 
 

Článek 2 
Vymezení pojmů pro účely této vyhlášky 

 
1.  komunální odpad je veškerý odpad vznikající na území obce při činnosti fyzických osob      

a který je uveden jako komunální odpad v Katalogu odpadů, s výjimkou odpadů 
vznikajících  u právnických osob nebo fyzických osob oprávněných k podnikání.  

2.  nebezpečné složky komunálního odpadu jsou všechny složky komunálního odpadu, 
které jsou podle zákona o odpadech nebezpečným odpadem - např. baterie, zbytky barev                       
a rozpouštědel, zbytky spotřební chemie, pesticidy, upotřebené motorové a převodové 
oleje, léky, znečištěné obaly, nekompletní elektrozařízení (ledničky, televizory,                  
monitory a zářivky).  

3.  objemný odpad je odpad, který nelze pro jeho rozměry odkládat do sběrných nádob               
na směsný komunální odpad (např. matrace, koberce, vyřazený nábytek, podlahové 
krytiny).  

4.  stavební odpad je odpad vzniklý při stavební činnosti fyzických osob, např. beton, cihly, 
tašky, keramika, materiály s obsahem sádry, vytěžená zemina a kamení.  
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5.  biologicky rozložitelný odpad je listí, tráva, drobné větve ze zahrad fyzických osob          
      a vánoční stromky.  
6.  elektroodpad je elektrické nebo elektronické zařízení, jehož funkce závisí na elektrickém 

proudu nebo na elektromagnetickém poli nebo zařízení k výrobě, přenosu a měření 
elektrického proudu nebo elektromagnetického pole, které náleží do některé ze skupin 
uvedených v příloze č. 7, zákona č.185/2001 Sb., o odpadech.  

7.  směsný komunální odpad je zbylá složka komunálního odpadu, která zůstane po 
vytřídění všech využitelných složek uvedených v článku 3, bod 2.  

8.  sběrná nádoba je typizovaná nádoba určená k odložení složek komunálního odpadu 
(popelnice, kontejner, velkoobjemový kontejner), která je ve vlastnictví nebo nájmu 
svozové společnosti.  

9.  dostatečný objem sběrné nádoby na směsný komunální odpad je takový vnitřní objem 
sběrné nádoby, nebo součet vnitřních objemů sběrných nádob, který při dané četnosti 
svozu odpadu a při daném počtu trvale hlášených osob v daném objektu umožňuje uložit 
směsný komunální odpad vznikající při provozu domácností v objektu do sběrné nádoby. 
V případě oprávněného požadavku může Magistrát města Pardubic (odbor životního 
prostředí), ve spolupráci se svozovou firmou objem sběrné nádoby (nádob), nebo 
frekvenci svozu zvýšit nebo snížit.  

10. mobilní svoz nebezpečných složek komunálních odpadů je sběr a svoz nebezpečných 
odpadů, prováděný v pravidelných intervalech na určených místech (označených 
zastávkách) svozovou společností.  

11. svozová společnost je oprávněná osoba, se kterou město uzavřelo smlouvu o zajištění 
systému nakládání s komunálním odpadem.  

12. separační dvůr (sběrný dvůr) je zařízení, ve kterém mohou fyzické osoby s trvalým 
pobytem ve městě Pardubicích odkládat vytříděné složky komunálního odpadu a stavební 
odpad, pokud jsou uvedeny v seznamu přijímaných odpadů. Separační dvůr je také 
shromažďovací místo nebezpečného odpadu a místo zpětného odběru kompletních 
použitých elektrických a elektronických zařízení.  

13. stanoviště sběrných nádob – (kontejnery, popelnice) je místo, které se pro směsný 
komunální odpad nachází v domě nebo v docházkové vzdálenosti od domu a na kterém 
jsou umístěny odpadové nádoby.  

14. místo přistavení sběrné nádoby ke svozu směsného komunálního odpadu je místo,          
ze kterého se svoz odpadů provádí, jde o místo přístupné pro svozovou techniku, na které 
lze sběrnou nádobu umístit pouze ráno v den svozu, a to na dobu nezbytně nutnou. 

 
 

Článek 3 
Sběr využitelných složek komunálního odpadu 

 
1. Sběrem využitelných složek komunálního odpadu se rozumí druhy odpadů, získané 

odděleným sběrem do sběrných nádob rozlišených barvou, které je možno předat 
k dalšímu využití. 

 
2. Využitelnými odpady pro účely této vyhlášky jsou stanoveny tyto složky komunálního 

odpadu:  
• papír a lepenka 
• nápojové kartony 
• sklo 
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• plasty 
• biologicky rozložitelný odpad 
• textil 
• elektroodpad pocházející z domácností (např. televize, PC monitory, žehličky, fény, 

myčky, ledničky, telefony, holící strojky, sekačky apod.) 
• železný šrot a ostatní kovy.  
 

3. Systém nakládání s těmito odpady je zajišťován:  
 

a) sběrnými nádobami, které jsou umístěny v neuzamčených přístřešcích nebo na 
zpevněných plochách (kontejnerových stanovištích), případně na pozemních 
komunikacích a jiných vhodných veřejných prostranstvích. 

Do označených a barevně rozlišených nádob se ukládají takto vytříděné složky 
komunálního odpadu:  

• sklo - do kontejnerů zelené barvy (směsné sklo) nebo bílé barvy (čiré sklo),  
• papír - do kontejnerů modré barvy,  
• plast a nápojové kartony - do kontejnerů žluté barvy,  
• rozměrově vhodný elektroodpad – do kontejnerů červené barvy           
• textil – do kontejnerů bílé barvy  
• směsný komunální odpad - v individuální zástavbě zpravidla do nádob černé  
         barvy o objemu 120 litrů a 240 litrů, v sídlištní zástavbě do kontejnerů černé  
         barvy s horním výsypem o objemu 1100 litrů.  

b) velkoobjemovými kontejnery pro objemné odpady.  
c)  separačními - sběrnými dvory určené pro příjem vytříděných složek komunálního 

odpadu.  
d) zastávkami mobilního svozu nebezpečných složek komunálního odpadu, označené 

tabulkou s informací o termínech svozu. Posádka svozového vozidla ve stanoveném 
termínu svozu osobně přijímá ke svozu nebezpečné složky komunálního odpadu         
s výjimkou vyřazených elektrozařízení z domácností. Sběrná místa a termíny 
mobilního svozu  se oznamují   v kalendáři svozu odpadů.  

e)   compostainery – speciální nádoby na odkládání bioodpadu 
f)   odpadkovými koši – sloužícími k ukládání odpadu na veřejných prostranstvích  
      města 

 
4.  Další místa systému nakládání s komunálním odpadem zabezpečenými městem, kde lze 

odkládat složky odpadu, který by se jinak stal 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, staré léky, rtuťové teploměry, ). 

 
b)  jiná místa, pokud slouží ke sběru určitých složek odpadu, který by se jinak stal 

odpadem komunálním (např. papír, plasty, kov).          
• do sběrných nádob do zařízení ke sběru a výkupu druhotných surovin (např. sběrna 

druhotných surovin Marius Pedersen a.s., provozovna Černá za Bory, 
Východočeské sběrné suroviny a.s., provozovna Husova ul., Pardubice, 
KOVOŠROT  GROUP CZ a.s., provoz Pardubice). 
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•  školy (v rámci školních sběrů) 
 

Článek 4 
Sběr nebezpečných složek komunálního odpadu 

 
1. Sběrem nebezpečných  složek komunálního odpadu se rozumí oddělený sběr těchto 

odpadů do nádob k tomuto účelu určených, rozmístěných na separačních dvorech, nebo 
jejich odložení na určených místech (zastávkách) v rámci mobilního svozu. Jedná         
se především o nebezpečné složky vytříděné z komunálního odpadu, uvedené v článku 
2, odst. 2, tyto je zakázáno umisťovat do nádob na směsný komunální odpad. 

 
2. Nepotřebné léky s prošlou expirační dobou lze také bezplatně odevzdat v lékárnách. 

 
 

Článek 5 
Nakládání s objemným odpadem 

 
Objemný - velkoobjemový odpad (viz článek 2, odst. 3) je odkládán do kontejnerů                   
na separačních dvorech (v množství 200 kg / občan / týden) nebo do velkoobjemových 
kontejnerů, umisťovaných dle harmonogramu na vybraných stanovištích v rámci 
jednotlivých městských obvodů. Odkládaný objemný odpad by měl být předem upravený 
tak, aby  měl co nejmenší objem.  

 
Článek 6 

Nakládání se stavebním odpadem 
 

1. Fyzické  osoby, které provádějí stavbu, změnu stavby, stavební úpravy, terénní úpravy 
nebo stavbu odstraňují dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním 
řádu (dále jen stavební zákon) a produkují tak stavební odpad, jsou povinny  tento odpad 
třídit a nabídnout provozovatelům zařízení na úpravu stavebního odpadu. V případě, že 
není tento způsob dostupný, mají možnost zajistit si uložení stavebního odpadu 
v souladu s platnými právními předpisy na vlastní náklady .   

2. Stavební odpady a výkopovou zeminu pocházející z drobných stavebních činností, pro 
které neplatí ohlašovací povinnost dle stavebního zákona, mohou fyzické osoby 
s trvalým pobytem ve městě Pardubice, odstranit na separačních - sběrných dvorech 
odpadů bezplatně. U stavební suti je to 300 kg / měsíc. U eternitu a lepenky pouze        
do množství 200 kg na číslo popisné a rok.     

 
 
 
 
 
 
 

Článek 7 
Nakládání s biologicky rozložitelným odpadem 
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Fyzické osoby produkující biologicky rozložitelný odpad, které nejsou schopny tento odpad 
samy využít např. kompostováním na vlastním pozemku, mohou jej odložit:  

• do sběrných nádob umístěných v separačním (ve sběrném) dvoru odpadů 
• do compostainerů umístěných na stanovištích u jednotlivých nemovitostí. Následný 

odvoz je zajišťován dle harmonogramu pravidelně zveřejňovaným způsobem 
v místě obvyklým (např. v místním tisku, formou letáků do schránek, na webových 
stránkách města apod.). 

 
 

Článek 8 
Nakládání s elektrozařízeními pocházejícími z domácností 

 
1. Vyřazená elektrozařízení (dále jen EEZ) pocházející z domácností je možno ve městě  

odkládat na místě  zpětného odběru (separační - sběrné dvory odpadů) a některá místa 
prodeje elektrozařízení.   

2. EEZ musí být předána ke zpětnému odběru v kompletním stavu bez předchozího 
demontování jednotlivých částí.  
Seznam EEZ, které je možno odložit ve sběrném dvoru  odpadů:  

• velké domácí elektrospotřebiče (např. pračky, ledničky, sporáky, mikrovlnné 
trouby, myčky nádobí, elektrická topidla, ventilátory)  

• malé domácí spotřebiče (např. vysavače, žehličky, holicí strojky, fritovací hrnce, 
elektrické nože, kávovary, rychlovarné konvice) 

• zařízení informačních technologií a telekomunikačních zařízení (např. počítače, 
monitory, tiskárny, kopírky, faxy, telefony) 

• spotřebitelská zařízení (např.televizory, videokamery, videorekordéry) 
• osvětlovací zařízení (např. zářivky, výbojky) 
• elektrické a elektronické nástroje (např.vrtačky, pily, sekačky, šicí stroje) 
• hračky, vybavení pro volný čas a sporty (např. videohry, elektrické vláčky nebo 

soupravy závodních autíček, ruční ovládání videoher)   
 
 

 
Článek 9 

Nakládání se směsným ( zbytkovým) komunálním odpadem  
 

1. Směsný (zbytkový) komunální odpad je ukládán do typizovaných sběrných nádob             
o objemu 120 l, 240 l nebo 1 100 l, které jsou v odpovídajícím počtu přistaveny 
k jednotlivým nemovitostem, službu zajišťuje město a svozová firma (viz článek 2,   
odst. 9).  

2. Odvoz a odstranění tohoto odpadu provádí oprávněná osoba pověřená městem             
na základě uzavřené smlouvy. Svoz odpadu je zajištěn celoročně, v pravidelných 
intervalech dle harmonogramu pravidelně zveřejněném způsobem v místě obvyklým.    
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Článek 10 
Povinnosti při nakládání s komunálním odpadem  

 
1. Fyzické  osoby  jsou povinny komunální odpad odděleně  shromažďovat, třídit               

a předávat k využití a odstraňování podle systému města stanoveného touto vyhláškou, 
pokud odpad samy nevyužijí  v souladu  se zákonem o odpadech. 

2. Fyzické  osoby  jsou povinny komunální odpad třídit na složky uvedené v článku 3, 
odst. 2 a odkládat na místa určená k odkládání komunálního odpadu dle článku             
3, odst.3. 

3. Fyzické  osoby  jsou povinny objemný odpad odkládat na určená místa – pouze do již 
přistavených velkoobjemných kontejnerů, umístěných na stanovišti (dle harmonogramu 
svozu). 

4. Do sběrných nádob na komunální (zbytkový) odpad  není dovoleno odkládat  např. 
žhavý popel, uhynulá zvířata.  

5. Nebezpečné složky komunálního odpadu – v rámci mobilního svozu je lze předávat 
pouze posádce svozového vozidla v určenou dobu na označených zastávkách. 

6. Fyzická osoba, která je zapojena do systému města, může umisťovat sběrné nádoby           
na veřejné prostranství zdarma v den svozu a to na dobu nezbytně nutnou. 

 
 

Článek 11 
Úhrada za svoz, třídění a odstranění komunálního odpadu  

 
1. Místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a 

odstraňování komunálních odpadů hradí fyzické osoby v souladu s obecně závaznou 
vyhláškou města Pardubic o místním poplatku za provoz systému shromažďování, 
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, v platném 
znění. 

 
 

 
Článek 12 

Kontrolní činnost a sankce 
 

1. Kontrolu plnění povinností vyplývajících z této vyhlášky, provádějí pověřené orgány 
statutárního města. Zejména odbor životního prostředí Magistrátu města Pardubic, 
Úřady městských obvodů a Městská policie. 

2. Za porušení povinností vyplývajících z této vyhlášky lze uložit sankce podle zvláštních 
předpisů (zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 
200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů).   

 
 

Článek 13 
Zrušovací ustanovení 
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Zrušuje se Obecně závazná  vyhláška č.6/2003 o nakládání s komunálním a se stavebním 
odpadem na území města Pardubic, ve znění obecně závazné vyhlášky č. 7/2005. 
 

 

Článek 14 
Účinnost 

 
Tato vyhláška nabývá účinnosti  1.1.2013 

                                                                                      
 
 
 
 
 
 
 
………………………………..                                                             ……………………….... 

MUDr. Štěpánka Fraňková                                                         
primátorka                                                                                     náměstek primátorky 
města Pardubic                                                                              města Pardubic 

 
 
 


