MĚSTO

ŠVIHOV

Obecně závazná vyhláška města Švihov č. 1/2019,
o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města Švihov
Zastupitelstvo města Švihov se na svém zasedání dne 01.10.2019 usnesením č. 122/Z11/19
usneslo vydat na základě § 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“), a v souladu s § 10
písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, (dále jen „zákon o obcích“), tuto obecně závaznou vyhlášku:
Čl. 1
Úvodní ustanovení
Tato obecně závazná vyhláška (dále jen „vyhláška“) stanovuje systém shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území města
Švihov, včetně nakládání se stavebním odpadem1).
Čl. 2
Třídění komunálního odpadu
1. Komunální odpad se třídí na složky:
a) papír,
b) plasty včetně PET lahví a nápojových kartonů,
c) sklo,
d) kovy,
e) nebezpečné odpady,
f) biologické odpady rostlinného původu,
g) objemný odpad,
h) jedlé oleje a tuky
i) směsný komunální odpad.
2. Směsný odpad je zbylý komunální odpad po stanoveném vytřídění dle odst. 1 písm. a), b), c), d),
e), f), g) a h).
Čl. 3
Shromažďování tříděného odpadu
1. Tříděný odpad je shromažďován do zvláštních sběrných nádob.
2. Zvláštní sběrné nádoby jsou umístěny:
Švihov – Nám. Dr. E. Beneše, ulice Čechova, Tyršova, Školní, Kolářova, Komenského,
K Lesovně, nad vlakovým nádražím.
V obcích Kokšín, Kamýk, Třebýcinka, Lhovice, Jíno, Kaliště, Stropčice na návsi.
3. Zvláštní sběrné nádoby jsou barevně odlišeny a označeny příslušnými nápisy:
a) papír, barva modrá,
b) sklo, barva zelená
c) plasty, PET lahve, nápojové kartony, barva žlutá
4. Do zvláštních sběrných nádob je zakázáno ukládat jiné složky komunálních odpadů, než pro
které jsou určeny.
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Čl. 4
Sběr a svoz nebezpečných složek komunálního odpadu
1. Sběr a svoz nebezpečných složek komunálního odpadu2) je zajišťován dvakrát ročně jejich
odebíráním na předem vyhlášených přechodných stanovištích přímo do zvláštních sběrných
nádob k tomuto sběru určených. Informace o sběru jsou zveřejňovány na výlepových plochách,
www stránkách města, v místním rozhlase a rozesílány na emailové adresy občanů.
2. Shromažďování nebezpečných složek komunálního odpadu podléhá požadavkům stanovených
v čl. 3 odst. 4).
Čl. 5
Shromažďování kovů
1. Kovy jsou shromažďovány do samostatných velkoobjemových kontejnerů.
2. Velkoobjemové kontejnery jsou trvale umístěny v areálu „Šťárovny“ (Komenského č.p. 93)
a u hasičské zbrojnice ve Švihově.
Čl. 6
Shromažďování biologicky rozložitelného odpadu rostlinného původu
1. Biologickým odpadem rostlinného původu se rozumí biologicky rozložitelný komunální odpad,
který neobsahuje, ani nepřišel do kontaktu s biologickým odpadem živočišného původu nebo
s vedlejšími produkty živočišného původu.
2. Místa pro ukládání biologického odpadu rostlinného původu:
a) komunitní kompostéry u bytových domů Kolářova ulice č.p. 427, 428, 429 a 396, Čechova
ulice č.p. 381, 382 a 242, Školní ulice č.p. 407 a 389,
b) velkoobjemový kontejner v areálu „Šťárovny“ (Komenského č.p. 93) ve stanovené provozní
době.
c) pokud vlastníci objektů zpracovávají biologicky rozložitelný odpad na svých zahradách,
mohou si od Města Švihov bezplatně zapůjčit elektrické štěpkovače.
3. Uložení biologického odpadu rostlinného původu je dále řešeno OZV č. 2/2019, kterou se
stanoví systém komunitního kompostování a způsob využití zeleného kompostu k údržbě
a obnově veřejné zeleně na území města.
Čl. 7
Sběr a svoz objemného odpadu
1. Objemný odpad je takový odpad, který vzhledem ke svým rozměrům nemůže být umístěn
do sběrných nádob (např. koberce, matrace, nábytek…).
2. Místo pro ukládání objemného odpadu:
kontejner umístěný v areálu „Šťárovny“ (Komenského č.p. 93) ve stanovené provozní době.
3. Shromažďování objemného odpadu podléhá požadavkům stanovených v čl. 3 odst. 4).
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Čl. 8
Shromažďování jedlých olejů a tuků
1. Jedlé oleje a tuky nesmí být soustřeďovány společně s jinými biologicky rozložitelnými odpady.
2. Místo pro ukládání jedlých olejů a tuků:
označená sběrná nádoba v areálu „Šťárovny“ (Komenského č.p. 93) ve stanovené provozní
době.
Čl. 9
Shromažďování směsného komunálního odpadu
1. Směsný komunální odpad se shromažďuje do sběrných nádob. Pro účely této vyhlášky se
sběrnými nádobami rozumějí:
a) typizované sběrné nádoby určené ke shromažďování směsného komunálního odpadu popelnice, kontejnery, igelitové pytle s logem svozové firmy,
b) odpadkové koše, které jsou umístěny na veřejných prostranstvích, sloužící pro odkládání
drobného směsného komunálního odpadu.
2. V den svozu sběrných nádob na směsný odpad jsou jejich uživatelé (tj. vlastníci, nájemci apod.)
povinni přistavit sběrné nádoby na veřejné prostranství ke svozové komunikaci tak, aby byly
dostupné pro pracovníky svozové firmy. Do 24 hodin po vyprázdnění sběrných nádob jsou jejich
uživatelé povinni je z veřejného prostranství odstranit.
3. Směsný odpad ze hřbitova ve Švihově se shromažďuje do typizovaných sběrných nádob (1.100
l) umístěných před vchodem do hřbitova.
4. Odvozový den je pro jednotlivé části města celoročně vždy v pondělí 1x za 14 dnů.
Čl. 10
Nakládání se stavebním odpadem
1. Stavební odpad se rozumí stavební a demoliční odpad. Stavební odpad není odpadem
komunálním.
2. Stavební odpad lze použít, předat či zlikvidovat zákonem stanoveným způsobem.
Čl. 11
Závěrečná ustanovení
1. Nabytím účinnosti této vyhlášky se zrušuje Obecné závazná vyhláška města č. 2/2017, kterou se
stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního
a stavebního odpadu.
2. Tato vyhláška nabývá účinnosti dne 01.01.2020.

…………………………………………
PaedDr. Václav Petrus
starosta města

………………………………………..
Jiří Unger
místostarosta města
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