OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA

MĚSTA TIŠNOVA
č. 8/2011
o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem
na území města Tišnova
___________________________________________________________________________
Zastupitelstvo města Tišnova se na svém zasedání č. 5/2011 dne 30.06.2011 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 (dále jen
„vyhláška“):
Článek 1
Úvodní ustanovení
Tato vyhláška stanovuje systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území města Tišnova, včetně nakládání
se stavebním odpadem.1)
Článek 2
Třídění komunálního odpadu
(1) Komunální odpad se třídí na:
a) využitelné složky odpadu, kterými jsou papír, sklo, plasty (včetně PET lahví),
nápojové kartony, bioodpad, dřevo a kovy,
b) objemný odpad,
c) nebezpečné složky odpadu,
d) směsný odpad.
(2) Směsný odpad je zbylý komunální odpad po stanoveném vytřídění dle odst. 1 písm. a), b)
a c).
Článek 3
Shromažďování tříděného odpadu
(1) Tříděný odpad je shromažďován:
a) ve sběrném dvoře – veškerý tříděný odpad,
b) do zvláštních sběrných nádob - papír, sklo, plasty (včetně PET lahví), nápojové
kartony, bioodpad.
(2) Zvláštní sběrné nádoby
a) na papír, sklo, plasty (včetně PET lahví) a nápojové kartony jsou umístěny na místech
uvedených v příloze č. 1 této vyhlášky,
___________________________________________________________________________
1)

Vyhláška č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy
odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při souhlasu k vývozu, dovozu
a tranzitu odpadů (Katalog odpadů)

b) na bioodpad jsou umístěny u nemovitostí na území města Tišnova.
(3) Plasty (včetně PET lahví) a nápojové kartony lze shromažďovat rovněž do vlastních
plastových pytlů žluté barvy.
(4) Zvláštní sběrné nádoby jsou označeny příslušnými nápisy a barevně odlišeny takto:
a) papír – modrá barva,
b) sklo – zelená barva,
c) plasty (včetně PET lahví) a nápojové kartony žlutá nebo červená barva,
d) bioodpad hnědá barva.
Článek 4
Sběr nebezpečných složek komunálního odpadu
(1) Sběr nebezpečných složek komunálního odpadu1) je zajišťován v průběhu celého roku ve
sběrném dvoře, který je zřízen v ulici Wagnerova č.p. 1543 v Tišnově.
(2) Drobná elektrozařízení lze odložit rovněž do sběrných nádob označených nápisem
„elektrozařízení“, které jsou umístěny na stanovištích uvedených v příloze č. 3 této
vyhlášky.
Článek 5
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, atd.).
(2) Sběr a svoz objemného odpadu je zajišťován 2x ročně jeho shromažďováním do sběrných
nádob k tomu určených (velkoobjemových kontejnerů), umístěných na přechodných
stanovištích uvedených v příloze č. 2 této vyhlášky, podle harmonogramu zveřejněného
v Tišnovských novinách, v Tišnovské televizi a na webových stránkách města Tišnova.
(3) Objemný odpad lze odevzdávat také ve sběrném dvoře.
Článek 6
Shromažďování směsného odpadu
(1) Směsný odpad se shromažďuje do sběrných nádob. Pro účely této vyhlášky sběrnými
nádobami jsou:
a) typizované kovové nebo plastové sběrné nádoby o objemu 110 l, 140 l, 240 l a 1.100 l,
b) plastové pytle,
c) odpadkové koše, umístěné na veřejných prostranstvích na území města Tišnova, které
slouží pro odkládání drobného směsného komunálního odpadu. Odpadkové koše
neslouží k odkládání směsného odpadu z domácností.
(2) Pro shromažďování odpadu je nutno zajistit sběrné nádoby či plastové pytle dle odst. 1
písm. a) nebo b) o dostatečném objemu.
(3) Stanovištěm sběrných nádob je místo, kde jsou sběrné nádoby trvale nebo přechodně
umístěny za účelem odstranění směsného odpadu oprávněnou osobou.
(4) Jsou-li sběrné nádoby trvale umístěny na jiném než sběrném místě, je povinností vlastníka
nebo nájemce objektu je v určené dny a doby přistavit na určená místa (do blízkosti
komunikace – trasy svozu), kde shromážděný odpad ze sběrných nádob převezme
oprávněná osoba. Dny a doby svozu směsného odpadu sdělí Městský úřad Tišnov
v Tišnovských novinách, v Tišnovské televizi a na webových stránkách města Tišnova.
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Článek 7
Povinnosti fyzických osob
(1) Fyzické osoby jsou při shromažďování komunálního odpadu povinny plnit sběrné
nádoby, které jsou opatřeny víkem tak, aby je bylo možno uzavřít a odpad z nich při
manipulaci nevypadával.
(2) Je zakázáno odkládat do sběrných nádob jiné složky komunálních odpadů, než pro které
jsou jednotlivé nádoby určeny.
Článek 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 zlikvidovat zákonem stanoveným způsobem.
(3) Pro odložení stavebního odpadu je možné objednat za úplatu velkoobjemový kontejner
(například u provozovatele sběrného dvora). Menší množství stavebního odpadu lze za
úplatu odevzdat ve sběrném dvoře.
Článek 9
Sankce
Porušení povinností uložených touto vyhláškou lze postihnout jako přestupek podle
zvláštního právního předpisu.2)
Článek 10
Zrušovací ustanovení
Nabytím účinnosti této vyhlášky se zrušuje obecně závazná vyhlášky města Tišnova
č. 8/2004, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálních odpadů na území města Tišnova.
Článek 11
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyhlášení.
2)

Ustanovení § 46 odst. 2 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů

Radovan Klusák v.r.
1. místostarosta města Tišnova

Jan Schneider v.r.
starosta města Tišnova

Datum vyvěšení na úřední desce:

01.07.2011

Datum snětí z úřední desky:

18.07.2011
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Příloha č. 1

Stanoviště zvláštních sběrných nádob
Ulice
Alšova
Brněnská
Drbalova
Dlouhá
Dvořáčkova
Dvořákova
Halasova
Hornická
Jamborova
Jungmannova
K Čimperku
Králova
Kukýrna
Kvapilova
Květnická
Dřínová
Mánesova
Marie Pavlíkové
Mlýnská
Mrštíkova
Na Hrádku
Na Rybníčku
Na Zahrádkách
Nerudova
Osvobození
Polní
Ráboňova
Riegrova
Tyršova
U Humpolky
Vrchlického
Za Mlýnem
místní část Hajánky
místní část Jamné
místní část Pejškov

Lokalizace v ulici
- u křižovatky s ulicí Hybešova
- u vinárny Lorie
- u samoobsluhy (při ulici U Humpolky)
- u pošty Tišnov 3
- u křižovatky s ulicí Tyršova
- u křižovatky s ulicí K Čimperku
- u křižovatky s ulicí Formánkova
- u Základní školy nám. 28. října
- u samoobsluhy
- u domu č.p. 994
- u garáží
- u křižovatky s ulicí Revoluční
- u křižovatky s ulicí Mánesova
- u mateřské školy
- u křižovatky s ulicí Halouzkova
- u Domu s pečovatelskou službou (na konci ulice)
- u Centra sociálních služeb (bývalý Penzion)
- u parkoviště
- u Základní školy Smíškova
- u křižovatky s ulicí Králova
- pod mateřskou školou
- nad Základní školou nám. 28. října
- u samoobsluhy
- u garáží (na konci ulice)
- na konci ulice
- u AZ centra
- u křižovatky s ulicí Trnec
- u objektu společnosti RAPO BRNO, s.r.o.
- u křižovatky s ulicí Sv. Čecha
- pod objektem Nemocnice Tišnov, p.o.
- u provozovny společnosti SYSTRA, spol.s r.o.
- u křižovatky s ulicí Družstevní
- na konci ulice
- u parkoviště
- u křižovatky s ulicí Dvořáčkova
- u zastávky autobusu
- u parčíku
- za restaurací
- před garážemi
- před zahradnictvím
- v místě zvaném „U křížku“
- u kulturního domu
- u bývalé školy
- v místě zvaném „U potoka“
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Příloha č. 2

Občasná stanoviště sběrných nádob určených na objemný odpad
Ulice
Brněnská
Černohorská
Drbalova
Erbenova
Halasova
Janáčkova
Klášterská
Králova
Kukýrna
Kvapilova
Mrštíkova
Na Hrádku
Polní
Purkyňova
U Humpolky
Za Mlýnem
místní část Hajánky
místní část Jamné
místní část Pejškov

Lokalizace v ulici
- parkoviště u pošty Tišnov 3
- u objektu Tišnovské dřevovýroby, s.r.o. (pila)
- u křižovatky s ulicí Hynka Bíma
- u „bytovek“
- u parkoviště (při ulici Hornická)
- u křižovatky s ulicí Hornická
- v místě zvaném „U náhonu“
- u železničního přejezdu
- na parkovišti (na konci ulice u lesa)
- u ordinace MUDr. Stalmachové
- u Základní školy Smíškova
- u objektu společnosti RAPO BRNO, s.r.o.
- u hřbitova
- u parkoviště
- u objektu Nemocnice Tišnov, p.o.
- u parkoviště
- v místě zvaném „U křížku“
- u kulturního domu
- před bývalým kravínem
- u zastávky autobusu

Příloha č. 3

Stanoviště sběrných nádob určených na drobná elektrozařízení
Ulice
Brněnská
Kvapilova
Na Hrádku
Polní

Lokalizace v ulici
- u samoobsluhy (při ulici U Humpolky)
- u pošty Tišnov 3
- u Základní školy Smíškova
- u křižovatky s ulicí Sv. Čecha
- u parkoviště
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