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OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA  

ze dne 21. prosince 2006, 

kterou se stanovuje systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňo-

vání komunálních odpadů 

 
Zastupitelstvo města Český Krumlov se 

na svém zasedání dne 21. 12. 2006 usnese-
ním č. II.-29/3/2006 a) usneslo vydat na zá-
kladě ustanovení § 17 odst. 2 zákona č. 
185/2001 Sb., o odpadech a o změně někte-
rých dalších zákonů, v platném znění, a v 
souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. 
i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), v platném znění, tuto obecné zá-
vaznou vyhlášku: 

ČI. 1 

Působnost 

(1) Tato obecné závazná vyhláška stano-
vuje systém shromažďování, sběru, přepra-
vy, třídění, využívání a odstraňování komu-
nálních odpadů vznikajících na území města 
Český Krumlov. 

(2) Tato obecně závazná vyhláška je zá-
vazná pro: 

a) fyzické osoby, které mají na území 
města trvalý pobyt, 

b) fyzické osoby, které mají na území 
města ve vlastnictví stavbu určenou nebo 
sloužící k individuální rekreaci, ve které není 
hlášena k trvalému pobytu žádná fyzická 
osoba, 

c) další fyzické osoby, které se na území 
města zdržují (dále jen „fyzické osoby“) 

ČI. 2 

Základní pojmy 

Pro účely této vyhlášky se rozumí: 
(1) Zbytkovým odpadem - složka komu-

nálního odpadu, která zůstává po vytřídění 
plastu, papíru, skla, kovu, objemného odpa-
du a nebezpečného odpadu. 

(2) Objemným odpadem - složka komu-
nálního odpadu, na kterou nelze z důvodu 
jejích rozměrů, materiálu nebo vlastností 
použít běžné sběrné nádoby. 

(3) Sběrnou nádobou - typizovaná nádo-
ba splňující technické parametry s vnitřním 
určená k odkládání jednotlivých složek ko-
munálního odpadu a zbytkového odpadu, v 
níž jsou komunální odpady přechodně shro-
mažďovány do doby sběru a svozu. Sběrnou 
nádobou je rovněž velkoobjemový kontejner 
a odpadkový koš umístěný na veřejném pro-
stranství. 

(4) Sběrným dvorem - zařízení ke sběru a 
odkládání odpadů (sběrný dvůr Kaplická 
ulice, provozní doba: pondělí, středa 15.30-
18.00 h, sobota 10.00-16.00 h) 

(5) Sběrnými surovinami - zařízení ke 
sběru a výkupu odpadů povolené příslušným 
správním orgánem. 

ČI. 3 

Třídění komunálních odpadů 

Fyzické osoby jsou povinny komunální 
odpady vznikající na území města Český 
Krumlov třídit na následující složky:  

a) využitelné složky (papír, sklo, plasty, 
kovy), 

b) objemný odpad z domácností (např. 
starý nábytek), 

c) zbytkový komunální odpad (např. sme-
tí, popel, saze, nevratné obaly z domácnosti, 
pevné kuchyňské odpady), 

d) nebezpečné odpady (např. akumuláto-
ry, kyseliny, zbytky barev a jejich obaly, vý-
bojky, zářivky), 

e) odpady rostlinného původu ze zahrad. 
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ČI. 4 

Nebezpečné složky komunálního od-
padu 

(1) Nebezpečný odpad je definován 
zvláštním právním předpisem1. 

(2) Vyřazené nepotřebné léky jsou fyzické 
osoby povinny odevzdat do lékáren na místo 
k tomu určené. Ostatní nebezpečné odpady 
jsou fyzické osoby povinny odevzdat ve vy-
hrazených prostorech sběrného dvora; sídlo 
a provozní doba sběrného dvora je uvedena 
v příloze č. 1. 

ČI. 5 

Místa určená k odkládání komunálních 
odpadu 

(1) Fyzické osoby jsou povinny vytříděné 
složky komunálního odpadu a zbytkový od-
pad odkládat do sběrných nádob a na místa 
k tomu určená: 

a) papír - sběrné nádoby označené mod-
rou barvou a nápisem PAPÍR, 

b) plast - sběrné nádoby označené žlutou 
barvou a nápisem PLASTY, 

c) sklo - sběrné nádoby označené zele-
nou barvou a nápisem SKLO, 

d) zbytkový komunální odpad - neozna-
čené typizované sběrné nádoby, 

e) objemný odpad - sběrný dvůr, 
f) nebezpečný odpad - sběrný dvůr, lé-

kárny, kontejnery na monočlánky, 
g) odpady rostlinného původu ze zahrad - 

sběrný dvůr 
h) kovy - sběrný dvůr, sběrné suroviny. 
(2) Do odpadkových košů umístěných na 

veřejném prostranství lze ukládat pouze 
drobný odpad související s pobytem osob na 
veřejných prostranstvích. Do odpadkových 
košů je zakázáno ukládat komunální odpad z 
domácností, odpad z provozování podnika-
telské činnosti a nebezpečný odpad. 

ČI. 6 

Požadavky na sběrné nádoby na od-
pad a stanoviště sběrných nádob 

 Sběrné nádoby musí být umístěny tak, 
aby byla umožněna manipulace s nimi a aby 
byla dodržena příslušná ustanovení zvlášt-
ních předpisů (na úseku životního prostředí, 
ochrany veřejného zdraví, silničního a sta-
vebních zákona, požárních předpisů atd.). 

(2) Sběrné nádoby je třeba udržovat v 
dobrém technickém stavu tak, aby byla 
umožněna bezpečná manipulace s nimi a 
bylo umožněno použití potřebné mechaniza-
ce. 

(3) Komunální odpad se ukládá do sběr-
ných nádob tak, aby je bylo možno řádně 
uzavřít a odpad z nich při manipulaci nevy-
padával. 

(4) Sběrné nádoby se používají pouze k 
účelu, k němuž jsou určeny a pouze k odklá-
dání odpadů, pro něž jsou určeny. 

(5) Do sběrných nádob na odpad rozmís-
těných mimo sběrný dvůr je zakázáno uklá-
dat nebezpečný odpad, objemný odpad, 
stavební odpad, elektroodpad (elektrozaří-
zení z domácnosti), těla uhynulých zvířat, a 
dále žhavý popel, tekutiny a jiné látky ohro-
žující zdraví, životní prostředí nebo bezpeč-
nost, a dále předměty, které by mohly po-
škodit svozové zařízení či způsobit nefunkč-
nost uzávěru nádob. 

(6) Sběrné nádoby ve vlastnictví fyzických 
osob lze přemisťovat k veřejné komunikaci, 
po níž se svoz provádí, nejdříve 12 hodin 
přede dnem určeného svozu a ponechat zde 
nejdéle po dobu 12 hodin po provedeném 
svozu. Systém, frekvence a trasy sběru od-
padu jsou uvedeny v příloze č. 1. 

Čl. 7 

Sankce 

Porušení této obecně závazné vyhlášky je 
postihováno podle zvláštního zákona2. 

ČI. 8 

Kontrola 

Kontrolu dodržování této obecně závazné 
vyhlášky provádí Městský úřad Český Krum-
lov a Městská policie Český Krumlov. 

ČI. 9 

Zrušovací ustanovení 

Zrušuje se obecně závazná vyhláška 
města Český Krumlov č. 18/2001, která sta-
novuje systém shromažďování, sběru, pře-
pravy, třídění, využívání a odstraňování ko-
munálního odpadu a stavebního odpadu ze 
dne 29. 11. 2001. 

ČI. 10 
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Účinnost 

Tato obecně závazná vyhláška nabývá 
účinnosti dnem 1. 2. 2007. 

 
 
 

Mgr. Dana Kuchtová, v. r. 
místostarostka 

 
Ing. Luboš Jedlička, v. r. 

starosta 
 
 
 

1) zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o 
změně některých dalších zákonů, v platném zně-
ní 

2) zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, v 
platném znění 



Vyhláška města Český Krumlov č. 22/2006   strana 4 / 4 
 

Příloha č. 1 

Systém, frekvence a trasy sběru směsného 
komunálního odpadu a jeho využitelných slo-

žek (papír, sklo, plast) 

Město Český Krumlov má pro nakládáni s 
komunálním odpadem a jeho využitelnými slož-
kami zaveden níže uvedený systém shromažďo-
vání, sběru, přepravy, třídění, využívání a od-
straňování komunálního odpadu umístěného ve 
sběrných nádobách (popelnice, kontejnery): 

 
Kontejnery o objemu 1 100 l, popelnice o ob-

jemu 110 l  
 
Pondělí 
• centrum města (MČ Vnitřní Město + Latrán + 

Linecká), Chvalšinská ulice, MČ Nové Dobrkovi-
ce, MČ Horní Brána, MČ Plešivec, Krásné údolí, 
sídliště Mír, Nové Domovy, separace papír cent-
rum 

 
Úterý 
• Vyšný ves, Vyšný sídliště, Vyšehrad, Nádra-

ží, Špičák, separace plast celé město 
 
Středa 
• MČ Slupenec, sídliště Mír, Plešivec, MČ No-

vé Spolí, centrum 
 
Čtvrtek 
• separace papír celé město, separace sklo (1 

x za měsíc) 
 
Pátek 
• separace centrum - plast, sídliště Mír, Pleši-

vec, Nádraží, Vyšehrad, Domoradice, Tovární, U 
Trojice, Objížďková, centrum 

 
Sobota 
• Od května do konce září – centrum 
 
Neděle 
• celoročně – centrum 
 
Svátek 
• Svoz standardně stejně jako v daný pracovní 

den  
 
Kontejnery 1 100 l MP (multicar) 
 
• celoročně každý pracovní den - centrum 
 
Kontejnery o objemu 4 400 I 
 
Úterý 
• sídliště Špičák, sídliště Plešivec 
 
 

 
Pátek 
• sídliště Špičák, sídliště Plešivec, ulice U Jit-

ky (1 x za 14 dnů) 
 
Termíny svozu separace: 
Plast - centrum - úterý a pátek, ostatní měst-

ské části - úterý 
Papír - centrum - čtvrtek a pondělí, ostatní 

městské části - čtvrtek 
Sklo - 1 - 2 x měsíčně dle potřeby 
 

 

 


