
Město Náchod
Obecně závazná vyhláška č.  1/2014

o nakládání s komunálními odpady a se stavebním odpadem

Zastupitelstvo města Náchoda se usneslo podle ustanovení § 84 odst. 2 písm. i) zákona č. 128/2000 
Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů, vydat dne 17. února 2014 v souladu s ustanovením § 17 
odst. 2 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů (dále jen "zákon o 
odpadech"), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku o nakládání s 
komunálními odpady a se stavebním odpadem.

Článek 1
Předmět a působnost vyhlášky

1. Tato vyhláška stanovuje systém nakládání s komunálními odpady, vznikajícími na území města 
Náchoda, včetně systému nakládání se stavebním odpadem, a určuje místa, kam mohou fyzické 
osoby odkládat komunální odpad, který produkují.

2. Tato vyhláška je závazná pro fyzické osoby, které mají na území města Náchoda trvalý pobyt 
nebo které se na území města zdržují.

Článek 2
Základní pojmy

Kromě pojmů stanovených zákonem o odpadech jsou pro účely této vyhlášky použity následující 
pojmy:

1. tříděný odpad je každá jednotlivá složka vytříděná z komunálního odpadu
2. zbytkový odpad je odpad, který zůstane po vytřídění všech složek komunálního odpadu
3. objemný odpad je odpad, který pro svoje rozměry může být odkládán pouze na místa určená k 
jeho odkládání
4. stavební odpad je odpad vznikající při stavební či demoliční činnosti prováděné fyzickou osobou 
- stavebníkem
5. místo k odkládání odpadu je nádoba nebo zařízení s níže specifikovanými vlastnostmi
6. zpětný odběr výrobků je souhrn organizačních opatření a činností, zajišťujících sběr použitých 
výrobků a jejich následné využití či odstranění bez nároku na úplatu od spotřebitele. 

Článek 3 
Zpětný odběr některých výrobků

1. Povinnost zpětného odběru se vztahuje na:
a) minerální oleje a živičné oleje
b) elektrické akumulátory
c) galvanické články a baterie
d) výbojky a zářivky
e) pneumatiky
f) elektrozařízení pocházející z domácností

2. Nakládání s výše vyjmenovanými výrobky se nepovažuje za nakládání s odpady, pokud s nimi 
bude nakládáno fyzickými osobami v souladu s příslušnými ustanoveními části páté zákona o 
odpadech.



3. K provedení zpětného odběru galvanických článků a baterií, výbojek a zářivek a elektrozařízení 
pocházejících z domácností lze využít sběrný dvůr Města Náchod (čl. 4). 

Článek 4
Třídění komunálního odpadu a místa určená k jeho odkládání

Komunální odpad se třídí na následující složky:
1. papír a lepenka - tiskoviny, obalové kartony, papírová lepenka, apod., neznečištěné škodlivinami, 
bez cizorodých příměsí (kovy, plasty)
2. sklo - obalové sklo, okenní sklo, neznečištěné škodlivinami, kromě skel drátěných, lepených, 
zrcadel 
3. kovy - železo, barevné kovy, neznečištěné škodlivinami
4. plasty - plastové obaly, plastové díly, neznečištěné škodlivinami, kromě pěnových materiálů 
(polystyren, polyuretan) a měkčeného PVC (linoleum)
5. vícevrstvé obaly (Tetrapak® apod.) od nápojů
6. objemný odpad - nábytek, koberce a další nadrozměrné jinde neuvedené odpady, kromě 
nebezpečných odpadů a výrobků podléhajících zpětnému odběru
7. bioodpad - odpad rostlinného původu (větve, tráva, zbytky potravin rostlinného původu)
8. nebezpečný odpad - zbytky chemikálií, barev, rozpouštědel a čistících prostředků, televizory, 
obaly znečištěné škodlivinami, nepoužitelná léčiva, kromě výrobků podléhajících zpětnému odběru
9. zbytkový odpad

a odkládá se na následující určená místa k odkládání odpadu na území města Náchoda:

1. barevně rozlišené kontejnery pro odkládání vyznačeného tříděného odpadu
2. barevně rozlišené pytle pro odkládání tříděného odpadu
3. velkoobjemové kontejnery pro odkládání objemného odpadu
4. mobilní sběrna nebezpečných odpadů
5. sběrný dvůr Města Náchod pro odkládání všech výše uvedených druhů odpadů, kromě 
zbytkového odpadu a nepoužitelných léčiv a provedení zpětného odběru některých výrobků (čl. 3)
6. lékárny pro odkládání nepoužitelných léčiv
7. typizované nádoby (popelnice 110 l a kontejnery 1100 l) na zbytkový odpad
8. odpadkové koše na zbytkový odpad
9. nádoby a určené prostory ve školách a mateřských školách, jejichž zřizovatelem je Město 
Náchod, v rámci sběrů tříděných odpadů organizovaných školami.

Dále jsou místem určeným k odkládání odpadu sběrny a výkupny odpadů (sběrny druhotných 
surovin) pro odkládání kovů, papíru a dalších odpadů dle provozního řádu těchto zařízení, a to i 
mimo území města Náchod.

Článek 5
Stavební odpad

Stavebník, při jehož činnosti vzniká stavební odpad, je povinen:
1a) využít k úpravám terénu na staveništi pouze odpad vytříděný, který nemá nebezpečné vlastnosti 
např. úlomky cihel, betonu, tašek a keramických výrobků (střední a drobné frakce), dále zeminu, 
hlušinu, kameny, štěrk a písky

b) pokud je to technicky možné a ekonomicky přijatelné vytřídit příměsi (kovy, plasty, dřevo, papír 
apod.) vč. nebezpečných (azbestocement, dehet a výrobky z dehtu, obaly se zbytky škodlivin apod.) 
a odložit je na místa určená k odkládání odpadu



2. stavební odpad , který nelze využít k úpravám terénu, předat na vlastní náklad osobě oprávněné k 
převzetí tohoto odpadu dle § 12 odst. 3 zákona o odpadech. 

Článek 6
Povinnosti fyzických osob

Fyzické osoby jsou povinny:
1. předcházet vzniku komunálních odpadů a přednostně využívat zpětného odběru výrobků
2. komunální odpad třídit na jednotlivé složky a tyto odkládat na místa k tomu určená (článek 4)
3. zajistit si nádobu (nádoby) o dostatečném objemu na odkládání zbytkového odpadu vzniklého v 
souvislosti s běžným provozem domácnosti nebo nemovitosti určené nebo sloužící k individuální 
rekreaci. Na společném používání jedné nádoby se může dohodnout více fyzických osob
4. zajistit přistavení naplněné nádoby ke svozu zbytkového odpadu dle harmonogramu
5. udržovat nádoby na zbytkový odpad v takovém technickém stavu, aby nedocházelo k vypadávání 
a k úletu odpadu a tím ke znečišťování okolí, aby nedocházelo k promývání odpadů srážkovou 
vodou, popř. aby nedocházelo k dodatečné kontaminaci odpadů škodlivinami
6. popel z lokálního vytápění tuhými palivy odkládat do nádob až po jeho vychladnutí
7. do odpadkových košů odkládat pouze zbytkový odpad, který vznikl v souvislosti s běžným 
užíváním veřejného prostranství
8. do nádob na tříděné sklo vhazovat odpad pouze v době od 8.00 do 20.00 hod., aby nedocházelo k 
rušení okolí hlukem.

Článek 7
Sankce

Porušení povinností při nakládání s komunálním odpadem a stavebním odpadem bude postihováno 
podle obecně závazných právních předpisů

Článek 8
Kontrolní činnost

Kontrolou plnění povinností uložených touto vyhláškou a zákonem č. 185/2001 Sb. jsou pověřeni 
pracovníci městského úřadu (odboru životního prostředí) a městské policie.

Článek 9
Zrušovací ustanovení

Zrušuje se obecně závazná vyhláška č. 2/2006 o nakládání s komunálními odpady a se stavebním 
odpadem.

Článek 10
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dne 1. března 2014

Ing. Tomáš Šubert Jan Birke
místostarosta starosta
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