
M ě s t o  T ý n e c  n a d  S á z a v o u  

 
 

  
Vyhláška č. 4/2001 

 
 
 

O  NAKLÁDÁNÍ  S  KOMUNÁLNÍM  ODPADEM 
 

 
Zastupitelstvo Města Týnec nad Sázavou schválilo dne 10.12.2001 ve smyslu § 84 odst. 2 

písm. i) a § 10 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění a v souladu se zákonem č. 
185/2001 Sb., o odpadech v platném znění tuto vyhlášku: 

 
 

I. 
Závaznost vyhlášky 

 
1) Tato vyhláška stanoví závazný systém nakládání s komunálním odpadem a se stavebním 

odpadem pro fyzické osoby (občany), které mají ve svém správním území města trvalé bydliště, 
dále pro osoby, které vlastní ve správním území města rekreační objekt a pro osoby, které se ve 
správním území města zdržují. 

 
2) Vyhláška se vztahuje i na vlastníky a správce objektů na území města, ve kterých vzniká 

komunální odpad. 
 
 

II. 
Základní pojmy 

 
1) Odpad je každá movitá věc, které se osoba zbavuje nebo má úmysl nebo povinnost se jí zbavit 

a přísluší do některé ze skupin odpadů uvedených v příloze č.1 k zákonu č. 185/2001 Sb. 
v platném znění.  

 
2) Komunální odpad je veškerý odpad vznikající na území města při činnosti fyzických osob, 

s výjimkou odpadů vznikajících u právnických osob nebo fyzických osob oprávněných 
k podnikání.  

 
3) Bioodpad je odpad organického původu z domácností či údržby zeleně vhodný pro své 

vlastnosti ke kompostování. 
 
4) Nebezpečným odpadem se pro účely této vyhlášky rozumí zejména  vytříditelné složky 

komunálních odpadů, např. baterie, zářivky, zbytky spotřebních agrochemikálií, upotřebené 
motorové oleje, zbytky barev, rozpouštědel apod. Výčet nebezpečných odpadů je uveden 
v Seznamu nebezpečných odpadů dle vyhlášky 381/2001 Sb. v platném znění. 



5) Objemný odpad je druh komunálního odpadu, který se liší od ostatního odpadu svými rozměry 
příp. hmotností takovým způsobem, že jej nelze shromažďovat do odpadních nádob společně 
s ostatním komunálním odpadem. 

 
6) Tříděná stavební suť a inertní odpady jsou čisté odpady, dále druhotně neznečištěné, vznikající 

při zakládání staveb, stavební nebo demoliční činnosti. Jedná se zejména o výkopovou zeminu, 
kamení a hlušinu, štěrk, úlomky cihel, malty a betonu, střešní krytiny, dlaždiček apod. 

 
7) Odpady živočišného původu jsou těla uhynulých, nedonošených, mrtvě narozených nebo 

utracených zvířat a nepoživatelné živočišné produkty vyloučené z použití k obvyklému účelu. 
 
8) Nakládání s odpady je jejich shromažďování, soustřeďování, sběr, výkup, třídění, přeprava 

a doprava, skladování, úprava, využívání a odstraňování. 
 
9) Původcem odpadu je právnická osoba, pokud při její činnosti vzniká odpad, nebo fyzická osoba 

oprávněná k podnikání, při jejíž podnikatelské činnosti vzniká odpad. Pro komunální odpad 
vznikající na území města, který má původ v činnosti fyzických osob, na něž se nevztahují 
povinnosti původce, se za původce odpadu považuje město. Město se stává původcem 
komunálního odpadu v okamžiku, kdy fyzická osoba odpad odloží na místě k tomu určeném. 
Město se současně stane vlastníkem tohoto odpadu. 

 
10) Oprávněnou osobou je každá právnická nebo fyzická osoba oprávněná k podnikání, která je 

oprávněná k nakládání s odpady. 
 

11) Pověřenou osobou se rozumí každá oprávněná osoba, se kterou město uzavřelo smlouvu 
k úkonům v systému sběru, třídění, využívání a odstraňování  komunálních odpadů vznikajících 
ve městě. 

 
12) Odstraňování odpadů je takové nakládání s nimi, které vede k trvalému zabránění škodlivých 

vlivů na složky životního prostředí. Lze je provádět pouze v zařízení, místech a objektech 
k tomuto účelu určených a v souladu s touto vyhláškou. 

 
 

III. 
Nakládání s komunálním odpadem 

 
1) Pro nakládání s komunálním odpadem. tj. jeho shromažďování a třídění, ve správním území 

města, mohou občané užívat pouze tyto sběrné nádoby: 

     a) sběrné nádoby (popelnice 70 litrů, 110 litrů, 120 litrů, 140 litrů, 240 litrů a kontejnery 1.100 
litrů) 

b) kontejnery (plastové nádoby 1.100 litrů) na tříděný odpad – papír, sklo, plastový odpad 
a případně další tříditelné odpady. 

c) vlastníkem sběrné nádoby je občan, právnická osoba nebo fyzická osoba oprávněná k 
podnikání 

 
2) Do nádob uvedených v bodě 1) je zakázáno ukládat odpad získaný z demolic a staveb, popř. 

zeminu a dále odpady z chovu drobného a jiného hospodářského zvířectva, uhynulá zvířata, 
odpady kapalné, uzavřené nádoby s neznámým obsahem, nebezpečný odpad dle bodu II., odst. 
5) této vyhlášky  a další odpady s nebezpečnými vlastnostmi dle přílohy č. 2 zákonu č. 
185/2001 Sb. v platném znění. 
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3) Pro odkládání nebezpečných a objemných odpadů byl zřízen v areálu Technických služeb spol. 

s.r.o. v Brodcích sběrný dvůr. Fyzické osoby (občané) zde mohou odkládat odpady: 

a) nebezpečné: olejové filtry, olověné akumulátory, odpad rtuti, výbojky, zářivky, textilní 
materiál znečištěný organickými škodlivinami, staré nátěrové hmoty, obalový materiál 
znečištěný škodlivinami, veškerý odpadní olej, monočlánky, pneumatiky apod. 

b) objemné z domácností: televizory, lednice, elektrospotřebiče, elektrotechniku, starý nábytek, 
apod. 

 
 Stejné služby uvedené v tomto bodě pod písmeny a) a b) mohou využít i původci odpadů 
(právnické osoby a fyzické osoby oprávněné k podnikání) v rámci placených služeb. 

 
4) Nepoužitelná léčiva se odevzdávají ve všech lékárnách na území města (§51 odst. 2 zákona č. 

79/1997 Sb. o léčivech v platném znění). 
 
5) Odpady ze hřbitova: na novém hřbitově je pro tento odpad je určen 1 velkoobjemový kontejner,  

který vyváží dle potřeby pověřená osoba. Odpady ze starého hřbitova v Týnci n.S. a ze hřbitova 
v Chrástě n.S. vyváží rovněž  pověřená osoba dle potřeby. 

              
6) Odpad z rekreačních objektů:  ukládá se do uzavřených igelitových pytlů,  které lze zakoupit 

v podatelně MěÚ. Pověřenou osobou je odvážen ze stávajících svozových míst 1x týdně.  Jiný 
způsob uložení tohoto odpadu je nepřípustný a je kvalifikován jako založení černé skládky. 
Případný jednorázový odvoz odpadu si mohou vlastníci rekreačních objektů objednat jako 
placenou službu u pověřené osoby. 

 
7) Stavební odpad:  vzniká při stavební činnosti občanů, případně právnických nebo fyzických 

osob oprávněných k podnikání. Je utříděný (bez nebezpečných složek) odkládán do 
velkoobjemových kontejnerů objednaných k tomuto účelu u pověřené osoby a dále odvážen 
a ukládán na náklady fyzické osoby (občana), právnické osoby nebo fyzické osoby oprávněné 
k podnikání na řízenou (tzn. oficiální) skládku komunálního odpadu. Tímto se nevylučuje 
možnost zajistit odvoz tohoto odpadu na tuto skládku vlastními prostředky nebo prostřednictvím 
k tomu oprávněné osoby. 
 

8) Odpad z čištění komunikací, údržby veřejné zeleně a hřbitovů: tento odpad je odvážen na 
řízenou skládku  s možností využít mezideponie na místech dohodnutých s městem. 
 

9) Stálé stanoviště sběrných nádob se stanoví dohodou mezi vlastníkem sběrné nádoby a  vlast-
níkem pozemku,  případně ještě dohodou s pověřenou osobou. 
 

10)  Dočasná stanoviště sběrných nádob mohou být využívána za předpokladu, že vlastník přistaví 
sběrné nádoby v čase pravidelného svozu na okraj sjízdné veřejné komunikace tak, aby k nim 
byl volný přístup a to na nezbytně nutnou dobu. 

 
11) Původci, kteří produkují odpad zařazený podle Katalogu odpadů jako odpad podobný 

komunálnímu z činnosti právnických osob a fyzických osob oprávněných k podnikání, mohou 
využít systému sběru, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů stanovený touto 
vyhláškou na základě písemné smlouvy s městem, uzavřené prostřednictvím pověřené osoby, 
která je městem zmocněna k uzavírání těchto smluv. 
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IV. 
Povinnosti fyzických osob (občanů) 

 
1) Občané jsou povinni předcházet vzniku odpadů a omezovat jejich množství dle par. 10. odst. 

(1) a par. 11. zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech v platném znění.  
 

2) Fyzické osoby jsou povinny ode účinnosti vyhlášky komunální odpad odděleně 
shromažďovat, třídit, předávat k využití a zneškodnění dle systému uvedeného v čl. III a IV 
této vyhlášky. Ode dne účinnosti této obecně závazné vyhlášky je zakázáno využívat či 
zneškodňovat odpady samostatně. Prokazování jiného způsobu využití či zneškodnění 
odpadů než podle systému stanoveného městem není přípustné. 

 
3) Fyzické osoby jsou povinny shromažďovat odděleně nebezpečné složky komunálního 

odpadu a předávat je v rámci systému do sběrného dvora v areálu Technických služeb 
v Brodcích. Ve  Sběrných  surovinách, které k tomu mají oprávnění, lze bezplatně odložit  
akumulátory. 

 
4) Odstraňování uhynulých zvířat je fyzická osoba povinna zajistit samostatně na své náklady 

prostřednictvím asanačního zařízení.            
 

5) Objemný odpad odloží fyzické osoby do sběrného dvora. Pro případy větší kumulace 
objemného odpadu bude 2x ročně prováděn pravidelný svoz tohoto odpadu - při jarním 
a podzimním úklidu.    

 
6) Bioodpad je možno odstraňovat  kompostováním za předpokladu, že se provádí na vhodném 

pozemku se souhlasem jeho vlastníka a tato činnost nebude v rozporu s § 127 platného 
občanského zákoníku (tzn. že občané nebudou touto činností obtěžováni nad míru 
přiměřenou poměrům). 

 
7) V případě nejasnosti při zařazení či nakládání s určitým odpadem je fyzická osoba povinna 

obrátit se na příslušného pracovníka  městského úřadu nebo odpovědného zástupce pověřené 
osoby, který určí další postup nakládání s odpadem. 

 
8) Fyzické osoby nesmí odstraňovat  komunální odpady těmito způsoby: 

a) pálením, s výjimkou pálení větví, a to jak volně na pozemku, tak v lokálních topeništích 
nebo v domovním kotli  

b) ukládáním na pozemku, s výjimkou kompostování části komunálního odpadu 
vytříděných  odpadů ( např. zbytků potravin, trávy, listí, popela ze dřeva, případně 
dalších nezávadných odpadů) 

c) ukládáním komunálního odpadu z domácností do odpadkových košů ve městě. 
 

 
V. 

Povinnosti právnických osob a fyzických osob oprávněných k podnikání 
 
1) Právnické osoby a fyzické osoby oprávněné k podnikání (dále „podnikající fyzické osoby“) jsou 

považovány za původce odpadu pokud při jejich podnikatelské činnosti vzniká odpad . 
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2) Právnické osoby a podnikající fyzické osoby mohou využít systém sběru, třídění, využívání 
a odstraňování  komunálních odpadů stanovených touto vyhláškou na základě písemné dohody 
s městem, uzavřené prostřednictvím pověřené osoby, která je městem zmocněna k uzavírání 
těchto dohod. 

 
3) Právnické osoby a podnikající fyzické osoby nesmí svůj vyprodukovaný odpad odkládat do 

sběrných nádob občanů (s výjimkou smluvně upravených vztahů) a odpadkových košů na 
veřejných prostranstvích. 

 
 

VI. 
Povinnost  vlastníka  (správce)  nemovitosti 

 
1) Vlastník (správce) nemovitosti je povinen: 

a) splnit ohlašovací  povinnost tím, že správci poplatku doručí do 31.1.2002 prohlášení plátce, 
jehož náležitosti jsou uvedeny v příloze č. 1 této vyhlášky,  a to za každou jím vlastněnou 
nebo spravovanou nemovitost s uvedením  počtu osob k 1. 1. 2002.  Dále pak do 30 dnů ode 
dne, kdy nastala změna vůči předchozímu stavu, rozhodná pro výpočet výše poplatku. 

b) určit stanoviště sběrných nádob pro svoz dle par.III, odst. 9 a 10.   

c) zajistit dostatečné množství sběrných nádob odpovídajících produkci odpadu a udržovat tyto 
nádoby v provozuschopném stavu 

d) udržovat čistotu na sběrném místě, v případě znečištění zajistit úklid sběrného místa a jeho  
okolí, přičemž se nerozlišuje, zda jde o stanoviště individuální nebo společná  

e) informovat fyzické osoby užívající jeho nemovitost o způsobech sběru a harmonogramu 
svozu komunálních odpadů 

f) oznámit městu závažné závady v poskytování služeb svozu komunálního odpadu 

g) zpřístupnit sběrné místo v době určené pověřenou osobou k provádění svozu nebo zajistit 
přistavení sběrných nádob na místo předem určené a to tak, aby nádoby nezpůsobovaly 
estetické a hygienické závady, neomezovaly ani neohrožovaly bezpečnost silničního 
provozu ani bezpečnost chodců 

h) zajistit úklid sněhu na přilehlém chodníku tak, aby bylo možné  svážet  komunální odpad od 
jeho nemovitosti. 

 
 

VII. 
Povinnosti pověřené osoby 

 
1) Odvoz komunálního odpadu pro město Týnec nad Sázavou provádí na základě písemné 

smlouvy s městem  pověřená osoba. Ta tuto službu zajišťuje na základě písemné smlouvy i pro 
ostatní původce odpadu. 

 
2) Pověřená osoba je povinna: 

a) zajistit vyprazdňování sběrných nádob, pravidelný a včasný odvoz odpadu ve lhůtách 
dohodnutých s vlastníky či správci objektů, případný náhradní svoz provést neprodleně 

b) vyprazdňovat sběrné nádoby tak, aby nedocházelo k hygienickým závadám a ke škodám  na 
majetku úrazům 

c) při vyprazdňování sběrných nádob maximálně omezit negativní vlivy na životní prostředí 
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d) vyprazdňovat sběrné nádoby přistavené maximálně 5 metrů od kraje vozovky a vracet na 
původní stanoviště. V případě schodů se l schod počítá za l metr. 

e) zajistit zřetelné označení vysvětlující, co patří do nádob na tříděný odpad (plasty, sklo, 
papír) 

f) kontrolovat stav sběrných nádob a požadovat opravu či výměnu poškozených 

g) před vyprázdněním sběrné nádoby provést zběžnou vizuální kontrolu. Zjistí-li, že sběrná 
nádoba obsahuje např. nebezpečné složky, tekutý odpad, velkoobjemový či stavební, není 
povinna nádobu vyprázdnit. 

h) náležitě označit sběrnou nádobu naplněnou předměty, které tam nepatří, aby bylo zřejmé, 
proč nebyly a nebudou vyprázdněny  do doby, než bude závadný stav odstraněn 

i) zaměstnance tyto služby zajišťující vést k tomu, aby neprodleně hlásili všechny nedostatky 
ve svozu se vyskytnuvší a usilovat o jejich co nejrychlejší  odstranění 

j) zajišťovat pro město Týnec nad Sázavou svoz vytříděných složek (plasty, sklo, papír)  ze 
speciálních sběrových nádob, a to tak často, aby nedocházelo ke znečištění okolí těchto 
nádob z důvodu jejich přeplnění. 

 
 

VIII. 
Poplatek za svoz, třídění a odstranění  komunálního odpadu a jeho úhrada 

 
Poplatek bude placen podle zvláštní vyhlášky. 
 
 

IX. 
Kontrolní činnost 

 
1) Dohled nad nakládáním s komunálním odpadem provádí městská policie, odbor životního 

prostředí městského úřadu a pověřená osoba. 
 
 

X. 
Sankce 

 
1) Porušení povinností při nakládání s komunálním odpadem a stavebním odpadem bude 

postihováno podle obecně závazných právních předpisů, zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích 
v platném znění a podle zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech v platném znění. 

 
2) Pokutu do výše 300 000,-  Kč uloží orgán obce v přenesené působnosti fyzické osobě oprávněné 

k podnikání nebo právnické osobě, která využívá systému zavedeného obcí pro nakládání 
s komunálním odpadem bez písemné smlouvy s touto obcí, nebo která nemá zajištěno využití 
nebo odstranění odpadů v souladu se zákonem 185/2001 Sb. o odpadech v platném znění. 

 
3) Fyzické osobě lze uložit pokutu ve výši: 

a) do 50 000,- Kč za neoprávněné založení skládky (§ 47 zákona č. 200/1990 Sb., 
o přestupcích v platném znění) 

b) do 20 000,- Kč fyzické osobě, která není podnikatelem a dopustí se přestupku tím, že se 
zbaví autovraku v rozporu se zák. č. 185/2001 Sb. o odpadech v platném znění 
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c) do 30 000,- Kč za nesplnění povinností uvedených v této obecně závazné vyhlášce ( §46 
odst.2 zák.č. 200/1990 Sb. o přestupcích v platném znění) 

d) do 1 000 ,- Kč v blokovém řízení (§ 13 zákona č. 200/1990 Sb. o přestupcích v platném 
znění) za přestupky uvedené v odst. 3 písm. a) – c) 

  
4) Uložením pokuty nejsou dotčeny obecně platné právní předpisy o náhradě způsobené škody. 
 
 

XI. 
Zrušovací ustanovení 

 
Touto vyhláškou se zrušuje  účinnost vyhlášky č. 2/1998  o nakládání s komunálním a stavebním 
odpadem. 
 

 
XII. 

Účinnost 
 
Tato vyhláška nabývá účinnosti  15. dnem po jejím vyhlášení. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Oldřich Sládek                                                                                          Zdeněk Březina 
místostarosta                                           starosta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vyvěšeno: 
Sejmuto  : 
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Příloha č. 1 
vyhlášky města Týnce nad Sázavou č. 4/2001 o nakládání s komunálním odpadem 

 
 

 
Prohlášení plátce poplatku 

(bytové domy, rodinné domy a stavby sloužící k individuální rekreaci) 
 
 
 

Jméno plátce: ……………………………………………………………………………… 
 
Adresa plátce: ……………………………………………………  č. bytu:  …………….. 
 
Telefon/fax: ……………………………………………………………………………….. 
 
Adresa (rekreační stavby) : ………………………………………………………………. 
 
Vztah k nemovitostix):     1.   vlastník 

  2.   správce 
  3.   zástupce vlastníků 
  4.   jiný vztah (vypsat)  ……………………………………… 
 

Způsob platby:             - bezhotovostní platba na účet města 
                                     - složenkou na účet města 
 
 
Poplatníci: 
 
    Číslo                   Příjmení a jméno                   Datum narození 

   1.   
        2.   
        3.   
        4.   
        5.   
        6.   
        7.   
        8.   
        9.    
      10.   
 
Pokud nevystačí počet řádků, vyhotovte řádně označenou přílohu 
 

x) správné zakroužkujte 
 
 
 

V Týnci nad Sázavou dne ………………………….                           ………………………………. 
                                                                                                                          podpis plátce 
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