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MĚSTO ŠUMPERK 
ZASTUPITELSTVO MĚSTA ŠUMPERKA 

 

 
 

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 10/2021, 
O STANOVENÍ OBECNÍHO SYSTÉMU ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ 

 
Zastupitelstvo města Šumperka se na svém zasedání dne 09.12.2021 usnesením č. 872/21 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 (dále jen zákon o obcích) a na základě § 59 odst. 4 zákona 
č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o odpadech), tuto obecně 
závaznou vyhlášku (dále jen vyhláška): 
 

Čl. 1 
Úvodní ustanovení 

1. Tato obecně závazná vyhláška stanovuje obecní systém odpadového hospodářství na území města 
Šumperka. 

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 vyhláškou1. 

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 odpadu2. 

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. 

 
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) kovy, 
f) nápojové kartony, 
g) textil, 
h) jedlé oleje a tuky, 
i) nebezpečné odpady, 
j) objemný odpad, 
k) směsný komunální odpad. 

2. Směsným komunálním odpadem se rozumí zbylý komunální odpad po stanoveném vytřídění podle 
odst. 1 písm. a) až j). 

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

 
Čl. 3 

Soustřeďování papíru, plastů, skla, kovů, biologického odpadu rostlinného původu, nápojových kartonů, 
jedlých olejů a tuků, textilu 

1. Papír, plasty včetně PET lahví, sklo, kovy, biologické odpady rostlinného původu, nápojové kartony, 
jedlé oleje a tuky, textil se soustřeďují do zvláštních sběrných nádob, kterými jsou sběrné nádoby 
pro jednotlivé složky odpadu včetně velkoobjemových kontejnerů uvedené v příloze č.1 této vyhlášky. 
Jedlé oleje a tuky se odevzdávají v plastových uzavřených nádobách. Nádoby na biologické odpady 
rostlinného původu  musí být označeny čipem. 

2. Zvláštní 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 biologické odpady rostlinného původu se mění během roku; toto 
umístění je vždy pro příslušný rok uváděno na webových stránkách města a v Šumperském zpravodaji. 

3. Zvláštní sběrné nádoby jsou barevně odlišeny a označeny příslušnými nápisy (viz příloha č. 1). 
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4. Do zvláštních sběrných nádob je zakázáno ukládat jiné složky komunálních odpadů a jiné odpady např. 
stavební, než pro které jsou určeny. 

5. 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. 

6. Papír, plasty včetně PET lahví, sklo, kovy, biologické odpady rostlinného původu, jedlé oleje a tuky, textil 
lze také v součinnosti s obsluhou odevzdávat 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. 

7. Do sběrných dvorů města uvedených v odstavci 6 mohou celoročně v součinnosti s obsluhou 
odevzdávat složky komunálního odpadu uvedené v odstavci 6 pouze fyzické osoby, které jsou na území 
města přihlášeny k pobytu3.  

 
Čl. 4 

Svoz nebezpečných složek komunálního odpadu 

1. Svoz nebezpečných složek komunálního odpadu je zajišťován minimálně dvakrát ročně jejich 
odebíráním na předem vyhlášených přechodných stanovištích přímo do zvláštních sběrných nádob 
k tomuto sběru určených; tímto přechodným stanovištěm může být i sběrný dvůr města. Informace o 
svozu jsou zveřejňovány na webových stránkách města a v Šumperském zpravodaji. 

2. Nebezpečný odpad mohou celoročně v součinnosti s obsluhou odevzdávat ve sběrných dvorech města, 
které jsou umístěny na ul. Anglická 1 a ul. Příčná 23, Šumperk, pouze fyzické osoby, které jsou na 
území města přihlášeny k pobytu3; informace o provozní době jsou uvedeny na webových stránkách 
města. 

3. Soustřeďování nebezpečných složek komunálního odpadu podléhá požadavkům stanoveným v čl. 3 
odst. 4. a 5. 

 
Čl. 5 

Svoz objemného odpadu 

1. Svoz objemného odpadu je zajišťován 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. 

2. Objemný odpad mohou celoročně v součinnosti s obsluhou odevzdávat ve sběrných dvorech města, 
které jsou umístěny na ul. Anglická 1 a ul. Příčná 23, Šumperk, pouze fyzické osoby, které jsou na 
území města přihlášeny k pobytu3; informace o provozní době jsou uvedeny na webových stránkách 
města. 

3. Soustřeďování objemného odpadu podléhá požadavkům stanoveným v čl. 3 odst. 4. a 5. 
 

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, 
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 v souladu s jinými právními předpisy 
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. 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. 

4. Soustřeďování směsného komunálního odpadu podléhá požadavkům stanoveným v čl. 3 odst. 4. a 5. 
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5. Popel lze odkládat do sběrných nádob (nejlépe plechových) pouze ve zcela vychladlém stavu. 

6. Odpadkové koše jsou určeny pro odkládání drobného směsného komunálního odpadu za účelem 
udržování čistoty veřejného prostranství. Odpadkové koše umístěné na veřejném prostranství nejsou 
určeny pro odkládání komunálního odpadu pocházejícího z domácností a z činností právnických osob a 
fyzických osob oprávněných k podnikání, využitelných složek komunálního odpadu a k ukládání uličních 
smetků. 

 
Čl. 7 

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. 

2. Výrobky s ukončenou životností uvedené v odst. 1 lze předávat v součinnosti s obsluhou 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. 

3. Výrobky s ukončenou životností uvedené v odst. 1 lze, pokud to umožňují jejich rozměry, předávat 
rovněž do zvláštních sběrných nádob (viz příloha č. 1), jejichž umístění je uváděno na webových 
stránkách města. 

 
Čl. 8 

Nakládání se stavebním a demoličním odpadem 

1. Stavebním odpadem a demoličním odpadem se rozumí odpad vznikající při stavebních a demoličních 
činnostech nepodnikajících fyzických osob. Stavební a demoliční odpad není odpadem komunálním. 

2. Stavební a demoliční odpad lze předávat v součinnosti s obsluhou ve sběrných dvorech, které jsou 
umístěny na ul. Anglická 1 a ul. Příčná 23, Šumperk; z toho stavební odpad obsahující azbest (zejména 
střešní krytiny) lze předávat pouze ve sběrném dvoře na ul. Příčná 23, Šumperk, a to jen odděleně a 
samostatně tak, aby nedocházelo k tvorbě emisí azbestu. Informace o provozní době sběrných dvorů 
jsou uvedeny na webových stránkách města. 

3. Stavební a demoliční odpad dle odst. 2 může nepodnikající fyzická osoba bezplatně předat v množství, 
které nepřekročí objemově jeden m3 a váhově 200 kg měsíčně vždy pouze na jeden sběrný dvůr města 
(ul. Anglická 1 a ul. Příčná 23, Šumperk); informace o provozní době sběrných dvorů jsou uvedeny 
na webových stránkách města. 

4. Sběrné dvory města dle odst. 2. a 3. smějí využívat pouze fyzické osoby, které jsou na území města 
přihlášeny k pobytu3. 

 
Čl. 9 

Závěrečná ustanovení 

1. Zrušuje se 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. 

2. Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 01.01.2022. 
 
 
 
 Mgr. Tomáš Spurný Ing. Marta Novotná 
 starosta 1. místostarostka 
 
 

 
1 § 61 zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů 
2 § 60 zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů 
3 přihlášení k pobytu lze doložit zejména prokázáním své totožnosti  

Vydává město Šumperk 
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Sběrné nádoby určené k odkládání odpadu a jejich označení 

 

Název odpadu Identifikace sběrné nádoby Označení 

Sklo 

zelená se zeleným víkem objem 240 litrů, 1 100 litrů sklo barevné 

zelená s bílým víkem objem 240 litrů, 1 100 litrů sklo čiré 

duální kontejner nadzemní 2 100 litrů, podzemní do 3 300 litrů sklo čiré a barevné 

Plasty včetně PET lahví 

zelená se žlutým víkem objem 1 100 litrů směsné plasty 

žlutá objem 240 litrů nebo 1 100 litrů směsné plasty 

kontejner se spodním výsypem nadzemní 1 100 – 3 200 litrů, 
podzemní 3 000 – 5 000 litrů se žlutým víkem směsné plasty 

Papír 
modrá objem 240 – 1 100 litrů papír 

kontejner se spodním výsypem nadzemní 1 100 – 3 200 litrů, 
podzemní 3 000 – 5 000 litrů s modrým víkem papír 

Nápojové kartony červená objem 240 litrů nápojový karton 

Textil bílá objem 2 000 litrů oděvy, textil 

Biologické odpady 
rostlinného původu 

plastové sběrné nádoby barvy hnědé 240 – 1 100 litrů bioodpad 

kovové sběrné nádoby zelené 16 m3 bioodpad 

Kovy šedý kontejner nadzemní o objemu 1 550 a 3 200 litrů kovové odpady nebo 
kovy 

Jedlé oleje a tuky 
plastové sběrné nádoby barvy zelené s oranžovým víkem o 
objemu 120 litrů jedlé oleje a tuky 

Objemný odpad kovové sběrné nádoby zelené zpravidla nad 7 m3 bez označení 

Směsný odpad 

kovové sběrné nádoby pozinkované 1 100 litrů bez označení 

plastové sběrné nádoby barvy černé 1 100 litrů 
bez označení nebo text 
komunální odpad 

plastové sběrné nádoby barvy černé 240 litrů 
bez označení nebo text 
komunální odpad 

kovové sběrné nádoby pozinkované 110 litrů bez označení 

plastové sběrné nádoby barva černá 120 litrů bez označení nebo text 
komunální odpad 

kovové sběrné nádoby zelené 6 500 litrů bez označení 

podzemní kontejnery o objemu do 5 000 litrů bez označení 

Elektrozařízení, 
baterie a 

akumulátory 
kovové červené kontejnery elektrozařízení 

Odpadkové koše kovové nebo plastové nádoby o objemu 10 – 60 litrů bez označení 

Koše na psí 
exkrementy 

kovové nebo plastové nádoby o objemu 10 – 60 litrů znak psa 
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