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OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 9/2020, 

O STANOVENÍ SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU, PŘEPRAVY, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ 

A ODSTRAŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ A NAKLÁDÁNÍ SE STAVEBNÍM ODPADEM 

NA ÚZEMÍ MĚSTA ŠUMPERKA 
 
Zastupitelstvo města Šumperka se na svém zasedání dne 29.10.2020 usnesením č. 601/20 usneslo vydat 

v souladu s ustanoveními § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 

zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a 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“), tuto 

obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“): 

Čl. 1 

Úvodní ustanovení 

Tato vyhláška stanovuje systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování 

komunálních odpadů vznikajících na území města Šumperka včetně nakládání se stavebním odpadem1. 

Čl. 2 

Třídění komunálního odpadu 

1. Komunální odpad se třídí na složky: 

a) biologicky rozložitelný odpad rostlinného původu, 

b) papír, 

c) plasty včetně PET lahví, 

d) sklo, 

e) kovy, 

f) nápojové kartony, 

g) oděvy a textil, 

h) nebezpečné odpady, 

i) objemný odpad, 

j) směsný komunální odpad, 

k) jedlé oleje a tuky. 

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 k). 

Čl. 3 

Místa určená pro odkládání odpadu 

1. Místa určená pro odkládání odpadu2, vznikajícího nepodnikajícím fyzickým osobám na území města 

Šumperka, jsou: 

a) sběrné nádoby pro jednotlivé složky odpadu, umístěné v souladu se zvláštními předpisy3, a 

uvedené v příloze č. 1 této vyhlášky, 

b) sběrné dvory města (ul. Anglická 1 a ul. Příčná 23, Šumperk) 

c) jiná místa, pokud je v nich městem organizován sběr určitých složek komunálního odpadu (např. úřad, 

školy, sběrny a výkupny odpadů apod.). 

2. Místo určené pro odkládání odpadu dle odstavce 1 písm. b) smějí využívat nepodnikající fyzické osoby 

po prokázání své totožnosti. 

Čl. 4 

Shromažďování tříděného odpadu 

1. Tříděný odpad (čl. 2 odstavec 1 písm. a) - g) této vyhlášky) je shromažďován do sběrných nádob včetně 

velkoobjemových kontejnerů (viz příloha č. 1). 

2. Sběrné nádoby jsou umístěny na stanovištích na území města, jedná se cca o 280 stanovišť, přesné 

umístění jednotlivých stanovišť je uváděno na webových stránkách města. Umístění velkoobjemových 

kontejnerů pro Biologicky rozložitelný odpad rostlinného původu se mění během roku; toto umístění je 

vždy pro příslušný rok uváděno na webových stránkách města a v Šumperském zpravodaji. 

3. Sběrné nádoby jsou barevně odlišeny a označeny příslušnými nápisy (viz příloha č. 1). 

4. Do sběrných nádob je zakázáno ukládat jiné složky komunálních odpadů a jiné odpady např. stavební, 

než pro které jsou určeny. 
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5. Tříděný odpad lze také v součinnosti s obsluhou odkládat ve sběrných dvorech města, které jsou 

umístěny na ul. Anglická 1 a ul. Příčná 23, Šumperk; informace o provozní době jsou uvedeny 

na webových stránkách města; jedlé oleje a tuky lze odevzdávat pouze na sběrných dvorech. 

Čl. 5 

Sběr a svoz nebezpečných složek komunálního odpadu 

1. Nebezpečný odpad lze v součinnosti s obsluhou odkládat ve sběrných dvorech, které jsou umístěny 

na ul. Anglická 1 a ul. Příčná 23, Šumperk; informace o provozní době jsou uvedeny na webových 

stránkách města. 

2. Shromažďování nebezpečných složek komunálního odpadu podléhá požadavkům stanoveným v čl. 4 

odst. 4. 

Čl. 6 

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. Sběr a svoz objemného odpadu je zajišťován dvakrát ročně (jaro, podzim) na předem vyhlášených 

přechodných stanovištích přímo do velkoobjemových kontejnerů k tomuto účelu určených. Informace 

o přesném termínu a umístění velkoobjemových kontejnerů jsou zveřejňovány na webových stránkách 

města a v Šumperském zpravodaji. 

3. Objemný odpad lze také v součinnosti s obsluhou odkládat ve sběrných dvorech, které jsou umístěny 

na ul. Anglická 1 a ul. Příčná 23, Šumperk; informace o provozní době jsou uvedeny na webových 

stránkách města. 

4. Shromažďování objemného odpadu podléhá požadavkům stanoveným v čl. 4 odst. 4. 

Čl. 7 

Shromažďování směsného komunálního odpadu 

1. Směsný komunální odpad se shromažďuje do sběrných nádob. Pro účely této vyhlášky se sběrnými 

nádobami rozumějí: 

a) popelnice, 

b) kontejnery, 

c) odpadkové koše, které jsou umístěny na veřejných prostranstvích v obci, sloužící pro odkládání 

drobného směsného komunálního odpadu a koše na psí exkrementy. 

2. Sběrné nádoby, pro které není určeno stálé místo (stanoviště) na veřejném prostranství (např. záliv 

obslužné komunikace), se umísťují před plánovaným svozem (je uveden na webových stránkách města) 

na veřejných prostranstvích, případně na jiných vhodných místech tak, aby byly dobře přístupné 

(zejména v zimě) svozové firmě a umožňovaly jí řádný svoz komunálního odpadu. Nejpozději v následující 

den po dni svozu je sběrná nádoba z tohoto místa odklizena. Doporučený dostatečný objem sběrných 

nádob (popelnice, kontejnery) je 22 litrů na osobu a týden. 

3. Svoz směsného odpadu je zajišťován s minimální frekvencí 1x za 7 dní. 

4. Jestliže nebyl proveden svoz v řádném termínu (je uveden na webových stránkách města) a dojde 

k naplnění nádoby je možno uložit odpad vedle sběrné nádoby do vhodného obalu (pevného igelitového 

pytle) tak, aby nedošlo k úniku komunálního odpadu na veřejné prostranství. 

Čl. 8 

Nakládání se stavebním odpadem 

1. Stavebním odpadem se rozumí stavební a demoliční odpad. Stavební odpad není odpadem 

komunálním. 

2. Stavební odpad lze použít, předat či odstranit pouze zákonem stanoveným způsobem. 

3. Stavební odpad může nepodnikající fyzická osoba bezplatně předat v množství, které nepřekročí objemově 

jeden m3 a váhově 200 kg měsíčně na jeden sběrný dvůr města (ul. Anglická 1 a ul. Příčná 23, Šumperk; 

informace o provozní době jsou uvedeny na webových stránkách města). 

4. Stavební odpad obsahující azbest (zejména střešní krytiny) lze předat v množství (viz bod 3.) na sběrný 

dvůr (ul. Příčná 23, Šumperk; informace o provozní době je uvedena na webových stránkách města), 

ale jen odděleně a samostatně tak, aby nedocházelo k tvorbě emisí azbestu. 
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5. Sběrný dvůr města (ul. Anglická 1 a ul. Příčná 23, Šumperk; informace o provozní době jsou uvedeny 

na webových stránkách města) pro odkládání odpadu dle čl. 8 této vyhlášky smějí využívat jen 

obyvatelé města Šumperka po prokázání své totožnosti. 

Čl. 9 

Závěrečná ustanovení 

1. Porušení této vyhlášky bude postihováno podle obecně závazných právních předpisů4. 

2. Zrušuje se obecně závazná vyhláška č. 3/2015, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, 

přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území města Šumperka a 

systém nakládání se stavebním odpadem vznikajícím na území města Šumperka (vyhláška 

o odpadech). 

3. Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 01.12.2020. 

 

 

 

 Mgr. Tomáš Spurný Ing. Marta Novotná 

 starosta 1. místostarostka 

 

 

 

 

 
1 vyhl. č. 93/2016 Sb., o Katalogu odpadů 
2 § 17 odst. 3 zákona o odpadech 
3 např. zákon č.13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů 
4 např. § 69 zákona o odpadech; zákon č.251/2016 Sb., o některých přestupcích, ve znění pozdějších předpisů 

Vydává město Šumperk 






