Obecně závazná vyhláška města Nová Role
č. 3/2006
o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů vznikajících na katastrálním území města.
Zastupitelstvo města Nová Role se na svém zasedání konaném dne 27.3.2006 usneslo
vydat podle ustanovení § 17 odst. (2) zák. č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně
některých dalších zákonů (dále jen „zákon o odpadech“), a v souladu s ustanovením § 10
pís. d) a § 84 odst. (2) pís. i) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,
tuto obecně závaznou vyhlášku č. 3/2006 (o systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na katastrálním
území města).

Čl. 1
Působnost a závaznost vyhlášky
1. Tato vyhláška řeší nakládání s komunálním odpadem města Nová Role (dále jen město).
2. Tato vyhláška je závazná pro všechny fyzické osoby, které mají na území města trvalé
bydliště a pro další osoby, které se na území města zdržují.

Čl. 2
Nakládání s komunálním odpadem
1. Pro shromažďování a třídění komunálního odpadu jsou určeny tyto sběrné nádoby a
zařízení:
a) sběrné nádoby (velkokapacitní kontejnery či popelnice – malokapacitní nádoba zpravidla
s obsahem 110 l) – slouží k ukládání zbytkového odpadu po vytřídění, tj. smetí, popel,
saze, nevratné obaly z domácnosti, kuchyňské odpady,
b) velkokapacitní kontejnery na velkoobjemový odpad – jsou přistavovány na objednávku –
slouží k ukládání velkoobjemového odpadu z domácnosti,
c) kontejnery (např. zvony a kovové kontejnery) na tříděný odpad – papír, sklo, PET lahve
do doby zajištění plného sběru vytřídění umělých hmot,
d) sběrné středisko odpadů: areál Technické služby Nová Role, s.r.o., kde lze odložit
následující nebezpečné odpady vytříděné z komunálního odpadu, např.: olejové filtry,
olověné akumulátory, odpad rtuti, výbojky, zářivky, textilní materiál, znečištěný org.
škodlivinami, staré nátěrové hmoty, obalový materiál znečištěný, odpadní oleje,
monočlánky. Dále je možnost odložení dalších komunálních odpadů: bioodpad, potraviny
s prošlou záruční lhůtou, sběrový papír, sběrové sklo, železný šrot, opotřebované
pneumatiky, staré oděvy a hadry, objemový odpad z domácnosti, televizory, lednice, starý
nábytek apod.). Provozní doba sběrného střediska je:
- v Pondělí, Středu a Pátek 8.00 hod – 14.00 hod.
- v každou první Sobotu v měsíci 8.00 – 12.00 hod.
e) sběr vyřazených léků v lékárně: Nová Role.
Do nádob a zařízení uvedených pod bodem 1. písm. a), b), c), nepatří a je zakázáno odkládat
nebezpečný odpad vytříděný z komunálního odpadu pod bodem 1. písm. d). Do nádob,
uvedených v bodu 1. písm. a), c), d) a zařízení nelze ukládat stavební a výkopový materiál (tj.
odpad získaný z demolic a staveb, popř. zemina).

2. Výše uvedené sběrné nádoby a zařízení provozuje a poskytuje Technická služba Nová
Role, s.r.o. s výjimkou sběru vyřazených léků v lékárně, a to pro fyzické osoby trvale
žijící v obci či vlastnící v obci stavbu určenou nebo sloužící k individuální rekreaci
zdarma.
3. Původci, kteří produkují odpad zařazený podle Katalogu odpadů jako odpad podobný
komunálnímu (právnické a fyzické osoby podnikající), mohou využít systém sběru,
třídění, využívání a zneškodňování komunálních odpadů stanovený touto vyhláškou na
základě písemné dohody s oprávněnou osobou.

Čl. 3
Povinnosti fyzických osob
Fyzické osoby jsou povinny ode dne účinnosti této vyhlášky komunální odpad odděleně
shromažďovat, třídit a předávat k využití a odstranění dle výše uvedeného systému.

Čl. 4
Oprávněná osoba
Město Nová Role zajišťuje pravidelný svoz komunálního odpadu pomocí oprávněné osoby,
která plní stanovené smluvní podmínky.

Čl. 5
Sankce
Porušení povinností při nakládání s komunálním odpadem se postihuje podle příslušných
platných právních předpisů.

Čl. 6
Kontrolní činnost
Dohled a kontrolu nad nakládáním s komunálním odpadem provádějí pověření pracovníci
odboru výstavby a životního prostředí Městského úřadu v Nové Roli a pověření pracovníci
Technické služby Nová Role, s.r.o., společnosti se 100 % účastí města, zřízené zejména
k účelu zajišťování odpadového hospodářství města.

Čl. 7
Zrušovací a závěrečné ustanovení
Touto vyhláškou se zrušuje obecně závazná vyhláška města Nová Role číslo 1/2001, o
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů vznikajících na katastrálním území města, včetně systému nakládání se stavebním
odpadem, vyhlášená dne 18.12.2001, a to ke dni 24.4.2006.
Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dne 25.4.2006.
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