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Obecně závazná vyhláška města Klatov č. 3/2019 
o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování 

komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města Klatov 
 
 
Zastupitelstvo města Klatov se na svém zasedání dne 22.10.2019 usnesením č. 7/IV 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 

1) Tato obecně závazná vyhláška (dále jen „vyhláška“) stanovuje systém shromažďování, 
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících 
na území města Klatov včetně nakládání se stavebním odpadem. 

2) Tato vyhláška je závazná pro všechny fyzické osoby, které na území města produkují 
komunální odpad a na původce odpadů zapojených do systému shromažďování, sběru, 
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů zavedeného městem, kteří 
produkují odpad podobný komunálnímu a to na základě smlouvy s městem. 

 
Čl. 2 

Třídění komunálního odpadu 
1) Komunální odpad se třídí na tyto složky: 

a) Biologické odpady rostlinného původu (dále jen „bioodpady“) 
b) Papír, lepenka 
c) Plasty včetně PET lahví a nápojových kartonů 
d) Sklo 
e) Kovy 
f) Jedlý olej a tuk 
g) Nebezpečné odpady 
h) Objemný odpad 
i) Směsný komunální odpad. 

 

2) Směsným komunálním odpadem se pro účely této vyhlášky rozumí zbylý komunální odpad 
po stanoveném vytřídění podle odstavce 1 písm. a), b), c), d), e), f), g) a h). 

 
Čl. 3 

Shromažďování tříděného odpadu 
1) Tříděný odpad dle čl. 2 odst. 1 písm. a) až f) je shromažďován do zvláštních sběrných 

nádob na určená místa, do sběrného dvora provozovaného městem Klatovy 
prostřednictvím společnosti Odpadové hospodářství Klatovy, s.r.o., umístěného v ulici 
Dr. Sedláka 782, 339 01 Klatovy (dále jen „sběrný dvůr“) a na městem smluvně zajištěné 
sběrné místo v areálu AVE sběrné suroviny, a. s., Franty Šumavského 433, 33901 Klatovy 
(dále jen “sběrné místo“) dle čl. 3 odst. 2. 
  

2) Místy určenými pro odkládání jednotlivých druhů komunálního odpadu jsou pro:     
   
papír a lepenku 
 

- 
 

plastové zvony nebo kovové nádoby modré barvy označené 
popisem; jejich rozmístění je zveřejňováno s využitím regionálních 
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- 
 

médií (např. Klatovský zpravodaj, regionální vysílání televize), 
internetových stránek města Klatovy, internetových stránek 
Pošumavské odpadové, s.r.o. (dále jen „zveřejnění způsobem 
v místě obvyklým“) 
podzemní kontejnery označené popisem, které jsou instalovány 
na veřejně přístupných místech 
sběrný dvůr  
sběrné místo  
 

plasty - 
 
 
- 
 
- 

plastové zvony nebo kovové nádoby žluté barvy označené popisem; 
jejich rozmístění je zveřejňováno způsobem v místě obvyklým 
podzemní kontejnery označené popisem, které jsou instalovány 
na veřejně přístupných místech 
sběrný dvůr  
sběrné místo  

   
nápojové 
kartony 

- 
 
 
- 
 
- 
 

plastové zvony nebo kovové nádoby žluté barvy (společně s plasty) 
označené oranžovou nálepkou s popisem; jejich rozmístění je 
zveřejňováno způsobem v místě obvyklým 
podzemní kontejnery označené popisem, které jsou instalovány na 
veřejně přístupných místech 
sběrný dvůr  
 

sklo barevné 
(směsné) 

- 
 
 
- 
 
- 
- 
 

plastové zvony nebo kovové nádoby zelené barvy označené 
popisem; jejich rozmístění je zveřejňováno způsobem v místě 
obvyklým, 
podzemní kontejnery označené popisem, které jsou instalovány na 
veřejně přístupných místech 
sběrný dvůr  
sběrné místo  
 

sklo bílé (čiré) - 
 
- 
 
- 
 

plastové zvony nebo kovové nádoby bílé barvy označené popisem; 
jejich rozmístění je zveřejňováno způsobem v místě obvyklým 
podzemní kontejnery označené popisem, které jsou instalovány na 
veřejně přístupných místech 
sběrný dvůr 

kovy 
 
 
 
 
 

- 
 
 
- 
- 

plastové zvony šedé barvy označené popisem, které jsou umístěny 
na veřejném prostranství; jejich rozmístění je zveřejňováno 
způsobem v místě obvyklým 
sběrný dvůr  
sběrné místo  

jedlý olej a tuky - sběrný dvůr 
   
bioodpady 
 
 
 
 

- 
- 
 
 
- 

sběrný dvůr   
kontejnery o objemu 1100 l hnědé barvy označené popisem, které 
jsou umístěny na veřejném prostranství; čas a místo jejich 
rozmístění jsou zveřejňovány způsobem v místě obvyklým 
mobilní velkoobjemové kontejnery, které jsou rozmisťovány na 



- 3 - 
 

 
 
 
 

veřejném prostranství dle potřeby; jejich rozmístění je 
zveřejňováno nejméně jeden měsíc před termínem sběru 
způsobem v místě obvyklým; tímto není dotčena možnost, aby 
fyzické osoby bioodpad ze zahrádek využily k výrobě kompostu na 
svém pozemku. 

3) Do zvláštních sběrných nádob je zakázáno ukládat jiné složky komunálních odpadů, než 
pro které jsou určeny. 

4) Tříděný odpad lze také odevzdávat v souladu s platnými právními předpisy1 i na jiných 
místech (např. výkupny, sběrny).  

 

Čl. 4 
Sběr a svoz nebezpečných složek komunálního odpadu 

1) Sběr a svoz nebezpečných složek komunálního odpadu je zajišťován dvakrát ročně jeho 
odebíráním na předem vyhlášených přechodných stanovištích přímo do zvláštních sběrných 
nádob k tomuto účelu určených. Informace o místech a termínech přistavení kontejnerů 
jsou zveřejňovány v Klatovském zpravodaji a na internetových stránkách města Klatovy. 

2) Nebezpečné složky komunálního odpadu lze celoročně odevzdávat ve sběrném dvoře. 
3) Shromažďování nebezpečných složek komunálního odpadu podléhá požadavkům 

stanoveným v čl. 3 odst. 3. 
 

Čl. 5 
Sběr a svoz objemného odpadu 

1) Objemný odpad je složka komunálního odpadu, která pro velké rozměry nemůže být 
odkládána do sběrných nádob na směsný odpad. 

2) Sběr a svoz objemného odpadu je zajišťován dvakrát ročně jeho odebíráním na předem 
vyhlášených přechodných stanovištích přímo do zvláštních sběrných nádob k tomuto účelu 
určených. Informace o místech a termínech přistavení kontejnerů jsou zveřejňovány 
nejméně jeden měsíc před termínem svozu v Klatovském zpravodaji a na internetových 
stránkách města Klatovy. 

3) Objemný odpad lze celoročně odevzdávat ve sběrném dvoře. 
4) Shromažďování objemného odpadu podléhá požadavkům stanoveným v čl. 3 odst. 3. 
 

Čl. 6 
Shromažďování směsného komunálního odpadu 

1) Směsný komunální odpad se shromažďuje do sběrných nádob. Pro účely této vyhlášky 
se sběrnými nádobami rozumějí typizované sběrné nádoby: 

a) popelnice o objemu 110, 120, 240 l a kontejnery o objemu 1100 l určené 
ke shromažďování směsného komunálního odpadu, 

b) odpadkové koše, které jsou umístěny na veřejných prostranstvích ve městě, sloužící 
pro odkládání drobného příležitostného 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) Svoz směsného komunálního odpadu je zajišťován smluvně oprávněnou osobou 
v pravidelných intervalech, které jsou zveřejněné způsobem v místě obvyklým. 

 
 
 

                                                 
1 např. zákon o odpadech 
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Čl. 7 
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 mohou občané města zdarma odložit ve sběrném dvoře. 
4) Stavební odpad je možné (za úplatu) uložit např. v provozních hodinách na skládku 

komunálního odpadu Štěpánovice.  
 

Čl. 8 
Povinnosti fyzických osob 

Fyzické osoby jsou povinny: 
a) odpad třídit na složky uvedené v čl. 2 a odkládat je na místa určená pro odkládání    

jednotlivých druhů komunálního odpadu, 
b) zajistit si sběrné nádoby výše uvedeného typu k odkládání směsného odpadu 

o dostatečném objemu tak, aby je bylo možno uzavřít a odpad z nich při manipulaci 
nevypadával, 

c) neodkládat žhavý popel do sběrných nádob, 
d) ukládat do sběrných nádob pouze ty složky komunálního odpadu odpovídající označení 

sběrné nádoby, 
e) přistavit sběrné nádoby na směsný komunální odpad v určené dny a doby na určená 

místa, kde shromážděný odpad ze sběrných nádob převezme oprávněná osoba.  
 

Čl. 9 
Kontrola 

Dohled nad dodržováním této vyhlášky provádí Městská policie Klatovy. Městský úřad Klatovy, 
odbor životního prostředí, kontroluje, zda fyzická osoba, která není podnikatelem, se zbavuje 
odpadu pouze v souladu zákonem o odpadech. 
 

Čl. 10 
Závěrečná ustanovení 

1) Úhrada za využívání systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání 
a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území města Klatov včetně nakládání 
se stavebním odpadem pro fyzické osoby je řešena Obecně závaznou vyhláškou města 
Klatovy o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, 
využívání a odstraňování komunálních odpadů. 

2) Nabytím účinnosti této vyhlášky se zrušuje Obecně závazná vyhláška města Klatov č. 4/2005 
o nakládání s komunálním odpadem a stavebním odpadem. 

3) Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 01.01.2020. 
 
 

 
Mgr. Rudolf Salvetr 

starosta 
 Ing. Václav Chroust      Ing. Martin Kříž 
       místostarosta          místostarosta 
 
Vyvěšeno na úřední desce dne: 
 
Sejmuto z úřední desky dne: 


