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OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA MILEVSKA   

č. 6/2019 
 

o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování 

komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města Milevska 

 
Zastupitelstvo města Milevska se na svém zasedání dne 11.12.2019 usneslo vydat na základě 

ustanovení § 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,  tuto obecně 

závaznou vyhlášku:  

 

Čl. 1  

Předmět úpravy 
 

(1) Tato obecně závazná vyhláška (dále jen „vyhláška“) stanovuje systém shromažďování, sběru, 

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

Milevska včetně nakládání se stavebním odpadem. 

(2) Původci, kteří produkují odpad podobný komunálnímu odpadu, mohou na základě smlouvy 

s městem využít systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování 

komunálních odpadů zavedeného městem. Smlouva musí být písemná a musí obsahovat vždy výši 

sjednané ceny za tuto službu1. 

 

Čl. 2 

Třídění komunálního odpadu 
 

Komunální odpad se třídí na složky: 

a) biologicky rozložitelné odpady rostlinného původu 

b) papír  

c) plasty a nápojové kartony 

d) sklo čiré a barevné 

e) kovy, kovové obaly  

f) jedlé oleje a tuky (potravinářské oleje a tuky v PVC obalech) 

g) objemný odpad, jímž se rozumí takový odpad, který vzhledem ke svým rozměrům nemůže být 

umístěn do sběrných nádob pro některou z výše uvedených složek komunálního odpadu 

i) nebezpečné odpady 

j) směsný komunální odpad, kterým se rozumí zbylý komunální odpad po stanoveném vytřídění dle 

písm. a) až i). 

 

Čl. 3 

Shromažďování tříděného komunálního odpadu 
 

(1) Vytříděné složky komunálního odpadu dle čl. 3 písm. a) - i) se shromažďují do zvláštních sběrných 

nádob (popelnic a kontejnerů), barevně odlišených a označených příslušnými nápisy, nebo na místech 

k tomu určených: 

 
1 § 17 odst. 4 zákona o odpadech 
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a) biologicky rozložitelný odpad rostlinného původu – sběrné nádoby hnědé barvy 

s označením „BIOodpad“ nebo kompostárna nebo předání v rámci mobilního svozu;  větve do 

sběrného dvora v areálu skládky Milevsko-Jenišovice,  

b) papír – sběrné nádoby modré barvy s označením „PAPÍR“ nebo sběrný dvůr, 

c) plasty, nápojové kartony, kovové obaly – sběrné nádoby žluté barvy s označením 

„PLASTY“, „NÁPOJOVÉ KARTONY“, „KOVOVÉ OBALY“ nebo sběrný dvůr, 

d) sklo čiré – sběrné nádoby bílé barvy s označením „SKLO bílé“ nebo sběrný dvůr,  

e) sklo barevné – sběrné nádoby zelené barvy s označením „SKLO barevné“ nebo „SKLO 

směs“ nebo sběrný dvůr; 

      nejsou-li na příslušném stanovišti umístěny oddělené sběrné nádoby pro jednotlivé druhy skla,  

      shromažďují se tyto společně ve sběrné nádobě zelené barvy, 

f) jedlé oleje a tuky - sběrné nádoby zelené barvy s označením „Sběr opotřebovaných 

potravinářských olejů a tuků v PVC obalech“ nebo sběrný dvůr, 
g) kovy, kovové obaly – sběrný dvůr, 

h) objemný odpad – sběrný dvůr,  

i) nebezpečné odpady – sběrný dvůr nebo předání v rámci mobilního svozu (vyřazené léky lze 

rovněž odevzdat do lékáren).  

 

(2) Seznam stanovišť zvláštních sběrných nádob tříděného komunálního odpadu dle čl. 3 písm. b) – f) 

je uveden v příloze č. 1 této vyhlášky. Je také k dispozici na internetových stránkách města. 

(3) Provozní doby sběrného dvora ul. Dukelská, sběrného dvora Milevsko-Jenišovice a skládky 

Milevsko-Jenišovice jsou uvedeny na informačních tabulích u vstupu do areálů a na internetových 

stránkách města.  

 

(4) Tříděný komunální odpad (papír, sklo bílé a barevné, kovy a kovové obaly) lze předat také ve 

výkupnách a sběrnách odpadů. 

 

Čl. 4 

Shromažďování směsného komunálního odpadu 
 

(1) Směsný komunální odpad je shromažďován do zvláštních sběrných nádob. 

(2) Zvláštními sběrnými nádobami pro směsný komunální odpad se rozumí 

a) popelnice a kontejnery určené ke shromažďování směsného komunálního odpadu  

b) odpadkové koše umístěné na veřejných prostranstvích v obci sloužící pro odkládání drobného 

    směsného komunálního odpadu. 

(3) Stálými stanovišti zvláštních sběrných nádob pro směsný komunální odpad se rozumí místa v 

rámci jednotlivých objektů, kde jsou tyto sběrné nádoby trvale umístěny pro účely shromažďování 

odpadů. Stálá stanoviště sběrných nádob jsou individuální nebo společná pro více objektů = uživatelů.  

 

Čl. 5 

Sběr textilu 

(1) Použitý, nepotřebný textil, obuv a hračky lze odkládat do kontejnerů rozmístěných na území města 

nebo předat na sběrný dvůr.  

(1) Seznam stanovišť kontejnerů je uveden v příloze č. 2 této vyhlášky. Je také k dispozici na 

internetových stránkách města. 
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Čl. 6 

Nakládání se stavebním odpadem 
 

(1) Stavebním odpadem se rozumí odpad vznikající při stavební nebo demoliční činnosti, včetně 

vytěžené zeminy z kontaminovaných míst. Stavební odpad není komunálním odpadem. Stavební 

odpad lze použít, předat či odstranit pouze způsobem stanoveným příslušnými právními předpisy. 

(2) Stavební odpad lze na vlastní náklady předat do areálu sběrného dvora a skládky Milevsko-

Jenišovice, příp. do jiného zařízení povoleného příslušným správním orgánem, nebo jej 

nabídnout provozovateli zařízení na úpravu stavebního odpadu. Přehled provozovatelů 

zařízení je k dispozici na Městském úřadu Milevsko, odboru životního prostředí a na 

internetových stránkách Krajského úřadu Jihočeského kraje. 

 

 

Čl. 7 

Povinnosti osob 
 

Fyzická osoba je povinna: 

a) komunální odpad třídit na složky uvedené v čl. 3, 

b) vytříděné složky komunálního odpadu odkládat odděleně na místa k tomu touto vyhláškou určená, 

pokud s odpadem nenakládají nebo se jej nezbavují jiným způsobem stanoveným příslušnými 

právními předpisy,  

c) do sběrných nádob a odpadkových košů podle této vyhlášky ukládat pouze složky komunálních 

odpadů, pro které jsou určeny 

d) plnit sběrné nádoby a odpadkové koše pouze tak, aby z nich odpad při manipulaci nevypadával; 

shromážděné komunální odpady v nich neudupávat či nezhutňovat, 

e) přistavit zvláštní sběrné nádoby na směsný komunální odpad za účelem svozu oprávněnou osobou 

nejdříve v 19:00 hodin dne předcházejícího svozu; po provedeném svozu odklidit zvláštní sběrné 

nádoby na směsný komunální odpad na stálé stanoviště. 

 

 

Čl. 8 

Závěrečná ustanovení 
 

(1) Nabytím účinnosti této vyhlášky se zrušuje obecně závazná vyhláška města Milevska č. 2/2007 ze 

dne 07.02.2007 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování 

komunálních odpadů a systému nakládání se stavebním odpadem ve znění obecně závazné vyhlášky 

města Milevska č. 7/2016 ze dne 14.12.2016. 

(2) Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti 15. dnem po dni vyhlášení. 

 

 

 

 

…………..……………….                                                                 …………..……………….      

      Michal Horek v.r.                                                                              Ing. Ivan Radosta v.r. 

         místostarosta                                                                                              starosta  
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Příloha č. 1 k vyhlášce č. 6/2019 

 

Seznam stanovišť zvláštních sběrných nádob na papír, plasty, nápojové kartony, kovové 

obaly, sklo čiré a barevné 

 

5.května (byt.domy) Parkoviště u zim.stadionu    Velká 

5. května (čp. 101) B.Němcové    Rukáveč 

R.Svobodové  Tyršovo nám.    Dmýštice 

Za Krejcárkem Čs.legií (čp. 61)    Něžovice 

Jarlochova Čs.legií (Suchan.rybník)    Klisín 

Sokolovská  Pod Farou  

Č.Holase Na tržišti  

F.Kudláčka              Švermova  

Alšova Souhrádka  

J.Mařánka U Váhy   

Dukelská Sažinova (MěÚ)  

E.Destinové (za Gamou) Na Cukavě  

E.Destinové (byt.domy) U Stříbrného  

Št.Dvořáka  Jeřábkova   

Nádražní (Aspasia) Na Hůrkách  

Nádražní (čp. 1220) Kpt. Jaroše  

Nádražní (č.p. 1096) Pod Stadionem  

Komenského (č.p. 1127) Masarykova  

Komenského (Vzor) Sibiřská  

Komenského (II.ZŠ jídelna) Libušina (čp. 890)  

Komenského (věžák) Libušina (u DPS)  

K.Čapka  Družstevní  

Čs.armády (čp. 830) Jiráskova     

Čs.armády (křižovatka)         L.Janáčka   

Pís.předm.(výměník) Kpt.Nálepky (stadion)  

Pís.předm.(čp.1348) Kpt.Nálepky (DK)  

Pís.předm. (čp.1344) Sádka  

Pís.předm. (čp.1345) Hajda  

 

 

 

Seznam stanovišť zvláštních sběrných nádob na jedlé oleje a tuky 

 

Písecké předměstí 

Čs.armády 

Pod Stadionem 

J.A.Komenského 

Št.Dvořáka 

Švermova 

5.května 

Č.Holase 

F.Kudláčka 

R.Svobodové 
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Příloha č. 2 k vyhlášce č. 6/2019 

 

Seznam stanovišť kontejnerů na sběr textilu 

 

Písecké předměstí 

nám.E.Beneše 

Č.Holase 

J.A.Komenského 

Jiráskova 

Tyršovo nám. 

5.května 

Kpt.Jaroše 

Masarykova 

R.Svobodové 

 
 

 

 

 


