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Obecně závazná vyhláška města Blatná č. 1/2021,
o stanovení obecního systému odpadového hospodářství
Zastupitelstvo města Blatná se na svém zasedání dne 8.12.2021 usnesením č. 74/21 usneslo
vydat na základě § 59 odst. 4 zákona č. 541/2020 Sb. o odpadech, (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, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále
jen „vyhláška“):
Čl. 1
Úvodní ustanovení
1) Tato vyhláška stanovuje obecní systém odpadového hospodářství na území města Blatná.
2) Každý je povinen odpad nebo movitou věc, které předává do obecního systému, odkládat
na místa určená obcí v souladu s povinnostmi stanovenými pro daný druh, kategorii nebo
materiál odpadu nebo movitých věcí zákonem o odpadech a touto vyhláškou 1).
3) V okamžiku, kdy osoba zapojená do obecního systému odloží movitou věc nebo odpad,
s výjimkou výrobků s ukončenou životností, na místě obcí k tomuto účelu určeném, stává se
obec vlastníkem této movité věci nebo odpadu 2).
4) Stanoviště sběrných nádob je místo, kde jsou sběrné nádoby trvale nebo přechodně
umístěny za účelem dalšího nakládání s komunálním odpadem. Stanoviště sběrných nádob
jsou individuální nebo společná pro více uživatelů.
1)
2)

§ 61 zákona č. 541/2020 Sb. o odpadech
§ 60 zákona č. 541/2020 Sb. o odpadech
Čl. 2
Oddělené soustřeďování komunálního odpadu

1) Osoby předávající komunální odpad na místa určená obcí jsou povinny odděleně
soustřeďovat následující složky:
a) Biologické odpady rostlinného původu,
b) Papír,
c) Plasty včetně PET lahví,
d) Sklo,
e) Nápojové kartony,
f) Kovy,
g) Nebezpečné odpady,
h) Objemný odpad,
i) Jedlé oleje a tuky,
j) Textil,
k) Směsný komunální odpad.
2) Směsným komunálním odpadem se rozumí zbylý komunální odpad po stanoveném
vytřídění podle odstavce 1 písm. a), b), c), d), e), f), g), h), i) a j).

3) Objemný odpad je takový odpad, který vzhledem ke svým rozměrům nemůže být umístěn
do sběrných nádob (např. koberce, matrace, nábytek,… ).

Čl. 3
Soustřeďování biologického odpadu rostlinného původu, papíru, plastů, skla, nápojových
kartonů, kovů, jedlých olejů a tuků, textilu
1) Biologické odpady rostlinného původu, papír, plasty, sklo, nápojové kartony a kovy se
soustřeďují do zvláštních sběrných nádob, kterými jsou zvonové kontejnery a velkoobjemové
kontejnery. Stanoviště určená pro tříděný odpad a umístění zvláštních sběrných nádob jsou
vyjmenována v příloze č. 1 k této obecně závazné vyhlášce.
2) Zvláštní sběrné nádoby jsou barevně odlišeny a označeny příslušnými nápisy:
a) Biologické odpady rostlinného původu, barva zvonových kontejnerů hnědá; Rostlinné
zbytky z údržby zeleně, zahrad se ukládají do velkoobjemových kontejnerů opatřených
příslušnými nápisy,
b) Papír, barva zvonových kontejnerů modrá,
c) Plasty, PET lahve, barva zvonových kontejnerů žlutá,
d) Sklo – sklo čiré, barva zvonových kontejnerů bílá; sklo barevné, barva zvonových kontejnerů
zelená,
e) Nápojové kartony, barva zvonových kontejnerů oranžová; Nápojové kartony lze ukládat
také do zvonových kontejnerů žluté barvy spolu s plasty.
f) Kovy, barva zvonových kontejnerů šedá; nápojové plechovky lze ukládat také do zvonových
kontejnerů žluté barvy spolu s plasty.
3) Do zvláštních sběrných nádob je zakázáno ukládat jiné složky komunálních odpadů, než pro
které jsou určeny.
4) Zvláštní sběrné nádoby je povinnost plnit tak, aby je bylo možno uzavřít a odpad z nich při
manipulaci nevypadával. Pokud to umožňuje povaha odpadu, je nutno objem odpadu před
jeho odložením do sběrné nádoby minimalizovat.
5) Jedlé oleje a tuky a textil, lze odevzdávat ve sběrných dvorech, které jsou umístěny v ulici
Riegrova 59 a v ulici Čechova 90.
6) Na sběrných dvorech lze také odevzdávat všechen odděleně soustřeďovaný odpad do
zvonových kontejnerů, a to: biologické odpady rostlinného původu, papír, plasty, sklo,
nápojové kartony, kovy.
7) Místa určená k ukládání tříděného komunálního odpadu jsou také místa na území města
Blatná, ve kterých je zajišťován sběr nebo výkup vytříděných složek komunálního odpadu dle
platných právních předpisů. 3)
3)

Zákon č. 541/2020 Sb. o odpadech

Čl. 4
Soustřeďování nebezpečných složek komunálního odpadu
1) Nebezpečný odpad lze odevzdávat ve sběrných dvorech, které jsou umístěny v ulici
Riegrova 59 a v ulici Čechova 90, v souladu s jejich provozním řádem.
2) Soustřeďování nebezpečných složek komunálního odpadu podléhá požadavkům
stanoveným v čl. 3 odst. 3 a 4.

Čl. 5
Soustřeďování objemného odpadu
1) Objemný odpad lze odevzdávat ve sběrném dvoře v ulici Riegrova 59.
2) Soustřeďování objemného odpadu podléhá požadavkům stanoveným v čl. 3 odst. 3 a 4.

Čl. 6
Soustřeďování směsného komunálního odpadu
1) Směsný komunální odpad se odkládá do sběrných nádob. Pro účely této vyhlášky se
sběrnými nádobami rozumějí:
a) popelnice o objemu 70 litrů, 110 litrů, 120 litrů, kontejnery o objemu 1100 litrů,
b) žluté pytle,
c) velkoobjemové kontejnery,
d) odpadkové koše, které jsou umístěny na veřejných prostranstvích v obci, sloužící pro
odkládání drobného směsného komunálního odpadu.
2) Stanoviště sběrných nádob je místo, kde jsou sběrné nádoby trvale nebo přechodně
umístěny za účelem dalšího nakládání se směsným komunálním odpadem oprávněnou
osobou. Stanoviště sběrných nádob jsou individuální nebo společná pro více uživatelů.
3) Soustřeďování směsného komunálního odpadu podléhá požadavkům stanoveným v čl. 3
odst. 3 a 4.
4) V den svozu se uzavřené sběrné nádoby přistavují na dobu nezbytně nutnou na místo na
okraji chodníku nebo na pozemek před domem tak, aby byly přístupné pro svozovou techniku
oprávněné osoby. Po jejich vyprázdnění se sběrné nádoby neprodleně odklízejí zpět na jejich
stanoviště.
5) Systém sběru směsného komunálního odpadu je uveden v příloze č. 2.

Čl. 7
Nakládání s komunálním odpadem vznikajícím na území obce při činnosti právnických
a podnikajících fyzických osob
1) Právnické a podnikající fyzické osoby zapojené do obecního systému na základě smlouvy
s městem komunální odpad dle čl. 2 odst. 1 písm. b), c), d), e) předávají na sběrných dvorech
v ulici Riegrova 59, Čechova 90. V množství do 25 kg od každého druhu za jeden den jej mohou
soustředit do zvláštních sběrných nádob, zvonových kontejnerů, vymezených pro daný druh
odpadu v čl. 3, odst. 2, písm. b), c), d), e).
Jedná se o odpad vzniklý při nevýrobní činnosti, který má vlastnosti podobné komunálnímu
odpadu z domácností.
2) Výše úhrady za zapojení do obecního systému se stanoví dle ceníku, který je dostupný na
internetových stránkách města 4).
3) Úhrada se vybírá ročně a to v hotovosti, případně převodem na účet města dle uvedených
specifikací ve smlouvě.
4)

https://www.mesto-blatna.cz

Čl. 8
Nakládání s movitými věcmi v rámci předcházení vzniku odpadu
1) Obec v rámci předcházení vzniku odpadu za účelem jejich opětovného použití nakládá
s těmito movitými věcmi:
a) funkční nábytek
b) zařízení a vybavení domácností
c) dekorace do domácností
d) mediální produkty (CD, DVD, knihy, …)
e) hračky, sportovní vybavení apod.
2) Movité věci uvedené v odst. 1 lze předávat do RE-USE centra, provozovaného v areálu
sběrného dvora v ulici Riegrova 59. Movitá věc musí být předána v takovém stavu, aby bylo
možné její opětovné použití.

Čl. 9
Nakládání s výrobky s ukončenou životností v rámci služby pro výrobce (zpětný odběr)
1) Obec v rámci služby pro výrobce nakládá s těmito výrobky s ukončenou životností:
a) elektrozařízení
b) baterie a akumulátory
c) pneumatiky
2) Výrobky s ukončenou životností uvedené v odst. 1 písm. a), b) lze předávat ve sběrných
dvorech, které jsou umístěny v ulici Riegrova 59 a v ulici Čechova 90. Pneumatiky lze předávat
ve sběrném dvoře Riegrova 59.

Čl. 10
Nakládání se stavebním a demoličním odpadem
1) Stavebním odpadem a demoličním odpadem se, pro účely této vyhlášky, rozumí odpad
vznikající při stavebních a demoličních činnostech nepodnikajících fyzických osob. Stavební a
demoliční odpad není odpadem komunálním.
2) Stavební a demoliční odpad mohou fyzické osoby předávat ve sběrném dvoře v ulici
Riegrova 59, a to dle stanoveného hmotnostního limitu: Celková maximální hmotnost městem
přebíraného stavebního a demoličního odpadu činí od jednotlivých fyzických osob 200
kg/osobu/rok. Množství stavebních a demoličních odpadů nad tento limit si musí občan
odstranit na své náklady.

Čl. 11
Motivační program „Třídíme“
1) Fyzické osoby, které jsou na území města Blatná poplatníky místního poplatku za obecní
systém odpadového hospodářství, se mohou zapojit do motivačního programu „Třídíme“.
2) Zapojeným poplatníkům bude, po splnění podmínek uvedených v obecně závazné vyhlášce
o poplatku za obecní systém odpadového hospodářství, přiznána úleva na poplatku.

Čl. 12
Závěrečná ustanovení
1) Nabytím účinnosti této vyhlášky se zrušuje obecně závazná vyhláška města Blatná
č. 4/2017 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem.
2) Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyhlášení.

Podpis
Pavel Ounický
místostarosta

Podpis
Bc. Kateřina Malečková
starostka

Vyvěšeno na úřední desce městského úřadu dne: 10. 12. 2021
Sejmuto z úřední desky městského úřadu dne: 26. 12. 2021

Příloha č. 1
Stanoviště zvláštních sběrných nádob na tříděný odpad
Zvonové kontejnery na papír, plasty, sklo jsou umístěné na všech stanovištích.
Zvonové kontejnery oranžové barvy, výhradně na nápojové kartony, jsou umístěny na
stanovišti s označením N.
Zvonové kontejnery šedé barvy, výhradně na drobné kovy, jsou umístěny na stanovištích
s označením K.
Blatná:
1) V Jezárkách (u SOŠ) - K
2) Nádražní ul.
3) Kalinovo nám. (u sokolovny) – K, N
4) Nad Vdovečkem (Vinice u tiskárny) – K, N
5) Paštická (nad poliklinikou) - K
6) Palackého ul. - K
7) Zahradnická ul.
8) Na Bílé husi (bowling) – N
9) Šilhova (u věžáku)
10) Náměstí – před školou Komenského
11) Náměstí Míru – (nad elektro Jankovský)
12) Nad Lomnicí (horní) – K
13) ul. K Jatkám (Nad Lomnicí - dolní) – K
14) Písecká ul. (parkoviště u Klondajku)
15) Vorlíčkova ul. (U Penny)
16) Holečkova ul. (u Bály)
17) tř. T.G. Masaryka (u Domova pro seniory)
18) tř. T.G Masaryka (Městský úřad)
19) Sadová ul. (Husovy sady)
20) Nerudova ul. ( křižovatka s B. Němcové)
21) Buzická ul. (Blýskavky)
22) Buzická ul. (u hasičů)
23) U Čertova kamene
24) Topičská ulice - K
25) Riegrova ul.
26) Paštická (u Vishay)
27) ul. Malý Vrch
28) Na Tržišti
29) Řečická
30) u stadionu TJ
31) u Domova pro seniory (pod mostem)
32) Škola J.A. Komenského*
33) Škola T.G. Masaryka*
34) SOU Blatná *
* Tato stanoviště jsou umístěna v areálu školských zařízení.

Osady:
1) Blatenka
2) Čekanice - K
3) Drahenický Málkov - K
4) Hněvkov - K
5) Jindřichovice - K
6) Milčice
7) Řečice
8) Skaličany - K
Biologické odpady rostlinného původu
Zvonové kontejnery hnědé barvy, výhradně na biologické odpady rostlinného původu jsou
umístěny na těchto stanovištích:
1) Zahradnická ul.
2) Na Bílé husi (bowling)
3) Nad Lomnicí (horní)
4) ul. K Jatkám (Nad Lomnicí - dolní)
5) Nerudova ul. ( křižovatka s B. Němcové)
6) U Čertova kamene
Posečenou trávu, listí a větve lze také ukládat do kontejnerů rozmístěných v určených místech
ve městě Blatná. Rozmístění kontejnerů je zveřejňováno na internetových stránkách
Technických služeb města Blatné s.r.o. 5), popř. jiným v místě obvyklým způsobem.
5)

http://www.tsblatna.cz

Příloha č. 2
Systém sběru směsného komunálního odpadu
1) Oblasti se sběrem odpadu do sběrných nádob „popelnic“ a kontejnerů:
- město, mimo sídliště Lomnice – sběr se provádí 1x týdně
- obec Čekanice, Skaličany – sběr se provádí minimálně 1x za 14 dní
2) Oblasti se sběrem do velkoobjemových kontejnerů (sběr se provádí dle potřeby):
- sídliště Nad Lomnicí
- Blatenka
- Drahenický Málkov
- Jindřichovice
- Milčice
- Řečice
- Hněvkov

