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OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA MILEVSKA   

č.    /2021 
 

o stanovení obecního systému odpadového hospodářství  
 

 

Zastupitelstvo města Milevska se na svém zasedání dne 15.12.2021 usnesením č. …… 

usneslo vydat na základě § 59 odst. 4 zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech (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 (dále 

jen „vyhláška“):  

 

Čl. 1  

Úvodní ustanovení 

 

1) Tato vyhláška stanovuje obecní systém odpadového hospodářství na území města 

Milevska včetně místních částí. Za místní části se pro účely této vyhlášky považují obce 

Velká, Rukáveč, Dmýštice, Něžovice, Klisín. 

 

2) Tato vyhláška se vztahuje též na právnické a podnikající fyzické osoby, které produkují 

odpad podobný komunálnímu odpadu, které se do obecního systému zapojili na základě 

písemné smlouvy s městem1. 

 

3) 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 vyhláškou2. 

 

4) 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 odpadu3.  

 

5) Stanoviště sběrných nádob je místo, kde jsou sběrné nádoby trvale nebo přechodně 

umístěny za účelem dalšího nakládání se směsným 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 a nápojových kartonů, 

d)   sklo čiré a barevné, 

                                                 
1 § 59 odst. 5 zákona o odpadech 
2 § 61 zákona o odpadech 
3 § 60 zákona o odpadech 
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e)  kovy a kovové obaly, 

f)  nebezpečné odpady, 

g)  objemný odpad, 

h)  jedlé oleje a tuky,  

i)  textil, 

j)  směsný komunální odpad. 

  

2) Směsným komunálním odpadem se rozumí zbylý komunální odpad po stanoveném 

vytřídění podle odstavce 1 písm. a), b), c), d), e), f), g), h) a i). 

 

3) Objemný odpad je takový odpad, který vzhledem ke svým rozměrům nemůže být umístěn 

do sběrných nádob (např. koberce, matrace, nábytek apod.). 

 

 

Čl. 3 

Soustřeďování papíru, plastů, nápojových kartonů, skla, kovů, jedlých olejů a tuků, 

textilu 

 

1) Papír, plasty, nápojové kartony, sklo, kovy, jedlé oleje a tuky, textil se soustřeďují do 

zvláštních sběrných nádob (speciálně upravených nádob, kontejnerů a velkoobjemových 

kontejnerů), barevně odlišených a označených příslušnými nápisy, nebo na místech k 

tomu určených: 

 

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

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

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

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

d) 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, 

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

potravinářských olejů a tuků v PVC obalech“ nebo sběrný dvůr, 

f) textil – sběrné nádoby bílé barvy s označením „Sběr oděvů, obuvi a textilu“ nebo 

kontejnery typu Penguin 

g) kovy a kovové obaly – sběrný dvůr. 

 

  

2) Zvláštní sběrné nádoby dle čl. 3 písm. a) – f) jsou umístěny na stanovištích uvedených 

v příloze této vyhlášky. 

3) Provozní doby Sběrného dvora ul. Dukelská, Sběrného dvora Milevsko-Jenišovice (areál 

skládky) a kompostárny (vedle areálu městské ČOV) jsou uvedeny na informačních 

tabulích u vstupu do areálů a na webových stránkách města (www.milevsko-mesto.cz). 

 

4) Papír, sklo bílé a barevné, kovy a kovové obaly lze předat také ve výkupnách a sběrnách 

odpadů. 

 

5) Do zvláštních sběrných nádob je zakázáno ukládat jiné složky komunálních odpadů, než 

pro které jsou určeny. 

 

http://www.milevsko-mesto.cz/
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6) 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 zvláštní sběrné nádoby minimalizovat.  

 

 

Čl. 4 

Soustřeďování biologického odpadu rostlinného původu 

 

1) Biologický odpad rostlinného původu se soustřeďuje do zvláštních sběrných nádob 

(bionádob, biokontejnerů a velkoobjemových kontejnerů) hnědé barvy s označením 

„BIOodpad“.  

 

2) Biologický odpad rostlinného původu lze také předat do městské kompostárny nebo 

v rámci mobilního svozu; větve do Sběrného dvora Milevsko-Jenišovice (areál skládky). 

 

3) Osoby žijící v rodinných domech v Milevsku mohou odpad odkládat do smluvně 

přidělených (zapůjčených) sběrných nádob; po ukončení životnosti nádob nebo při jejich 

poškození je možné požádat o přidělení nové nádoby na odboru životního prostředí 

Městského úřadu Milevsko. 

Povinností těchto osob je: 

a)  sběrné nádoby udržovat v dobrém technickém stavu tak, aby byla umožněna bezpečná 

manipulace s nimi a použití svozové techniky, 

b)  sběrné nádoby umístit na veřejné prostranství pouze po dobu nezbytně nutnou před 

jejich vyprázdněním do svozového vozu a po něm, tzn. max. od 20:00 h předchozího 

dne do 18:00 h dne svozu a zároveň za podmínek stanovených jinými právními 

předpisy. Harmonogram svozu je uveden na webových stránkách města 

(www.milevsko-mesto.cz), 

c)  sběrné nádoby umístit v době svozu tak, aby byla umožněna manipulace s nimi, 

d)  trvalé umístění sběrných nádob na veřejném prostranství musí být předem 

odsouhlaseno vlastníkem pozemku. 

  

4) Odpad se ukládá do zvláštních sběrných nádob tak, aby je bylo možné řádně uzavřít a 

odpad z nich při manipulaci nevypadával. Je zakázáno odpad zhutňovat nebo do nádob 

ukládat jiné složky komunálních odpadů, než pro který je určen. 

 

 

Čl. 5 

 Soustřeďování nebezpečného odpadu 

 

1) Nebezpečný odpad se odevzdává ve Sběrném dvoře ul. Dukelská a Sběrném dvoře 

Milevsko-Jenišovice (areál skládky). Informace o provozních dobách a přijímaných 

druzích odpadů dle provozních řádů jsou uvedeny na webových stránkách města 

(www.milevsko-mesto.cz). 

 

 

Čl. 6 

 Soustřeďování objemného odpadu 

 

1) Objemný odpad (včetně dřeva a nábytku) se odevzdává ve Sběrném dvoře ul. Dukelská a 

Sběrném dvoře Milevsko-Jenišovice (areál skládky). Informace o provozních dobách a 

přijímaných druzích odpadů dle provozních řádů jsou uvedeny na webových stránkách 

města (www.milevsko-mesto.cz). 

http://www.milevsko-mesto.cz/
http://www.milevsko-mesto.cz/
http://www.milevsko-mesto.cz/
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2) Soustřeďování objemného odpadu podléhá požadavkům stanoveným v čl. 3 odst. 5.  

 

 

Čl. 7 

Soustřeďování směsného komunálního odpadu 

 

1) Směsný komunální odpad se odkládá do sběrných nádob. Pro účely této vyhlášky se 

sběrnými nádobami rozumějí:  

a) popelnice s horním výsypem o objemu 110 l, 120 l, 240 l, 

b) kontejnery s horním výsypem o objemu 1100 l umístěné u bytových domů, 

c) velkoobjemové kontejnery o objemu 6 m3 umístěné u bytových domů nebo v sídlištní 

zástavbě, 

d) odpadkové koše na veřejných prostranstvích ve městě, sloužící pro odkládání 

drobného směsného komunálního odpadu souvisejícího s krátkodobým pobytem osob 

na veřejných prostranstvích. Do odpadkových košů je zakázáno odkládat komunální 

odpad z domácností a jakýkoli nebezpečný odpad. 

 

2) Vlastníci nemovitostí jsou povinni zajistit dostatečný objem sběrné nádoby na směsný 

odpad. Dostatečný objem sběrné nádoby na směsný odpad je takový vnitřní objem sběrné 

nádoby nebo součet vnitřních objemů sběrných nádob, který při dané frekvenci svozu 

odpadu a při daném počtu osob užívajících objekt umožňuje uložit veškerý směsný odpad 

vznikající při provozu domácností v objektu do sběrné nádoby. Za dostatečný objem se 

považuje 20 litrů na osobu a týden.    

 

3) Osoby žijící v rodinných domech: 

a) odkládají odpad do jimi pořízených nádob uvedených v odst. 1 písm. a), 

b) zajišťují soustřeďování odpadu dle požadavků uvedených v čl. 4 odst. 3 písm. a) až d).  

 

4) Soustřeďování směsného komunálního odpadu podléhá požadavkům stanoveným v čl. 4 

odst. 4.  

 

 

Čl. 8 

Nakládání s komunálním odpadem vznikajícím na území obce při činnosti právnických 

a podnikajících fyzických osob 

 

1) Právnické a podnikající fyzické osoby zapojené do obecního systému na základě smlouvy 

s městem předávají komunální odpad dle čl. 2 odst. 1 písm. b), c), d) do zvláštních 

sběrných nádob uvedených v čl. 3 odst. 1 písm. a), b), c), d); v případě komunálního 

odpadu dle čl. 2 odst. 1 písm. a) do městem poskytnutých zvláštních sběrných nádob 

uvedených v čl. 4 odst. 1 za podmínek stanovených v čl. 4 odst. 3 písm. a) až d) a odst. 4. 

 

2) Výše úhrady za zapojení do obecního systému se stanovuje na základě ceníku 

uveřejněného na webových stránkách města (www.milevsko-mesto.cz). 

  

3) Úhrada se vybírá jednorázově na základě předem vystavené faktury za daný kalendářní 

rok, a to převodem na bankovní účet města uvedený na daňovém dokladu. 

 

http://www.milevsko-mesto.cz/
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Čl. 9 

Nakládání s movitými věcmi v rámci předcházení vzniku odpadu 

 

1) Město v rámci předcházení vzniku odpadu za účelem jejich opětovného použití nakládá 

s těmito movitými věcmi: 

a) oděvy pánské, dámské, dětské,  

b) obuv,  

c) kabelky, batohy, školní tašky, 

d) lůžkoviny, prostěradla, ručníky, utěrky, ubrusy 

e) přikrývky, polštáře, deky, 

f) záclony, závěsy, 

g) látky nad 1m2,  

h) sportovní potřeby, hračky, hry, 

i) knihy. 

 

2) Movité věci uvedené v odst. 1 lze předávat do Sběrného dvora ul. Dukelská a Sběrného 

dvora Milevsko-Jenišovice (areál skládky). Movité věci musí být předány v takovém 

stavu, aby bylo možné jejich opětovné použití (nepoškozené, s fungujícími zipy apod.) 

 

3) Informace o provozních dobách sběrných dvorů jsou uvedeny na webových stránkách 

města (www.milevsko-mesto.cz). 

 

 

Čl. 10 

Nakládání s výrobky s ukončenou životností v rámci služby pro výrobce  

(zpětný odběr) 

 

1) Město v rámci služby pro výrobce nakládá s těmito výrobky s ukončenou životností:  

a) elektrozařízení,  

b) baterie a akumulátory, 

c) pneumatiky. 

  

2) Výrobky s ukončenou životností uvedené v odst. 1 lze předávat do Sběrného dvora ul. 

Dukelská a Sběrného dvora Milevsko-Jenišovice (areál skládky).  

Drobná elektrozařízení uvedená v odst. 1 písm. a) a suché baterie lze vhazovat také do 

kontejnerů červené barvy označených nápisem „Zpětný odběr baterií a drobného 

ELEKTROZAŘÍZENÍ“, umístěných na stanovištích uvedených v příloze této vyhlášky, 

nebo do speciálních boxů na drobná elektrozařízení, suché baterie a světelné zdroje, 

umístěných v budovách Městského úřadu Milevsko na adrese nám. E. Beneše 420 a 

Sažinova 843.  

 

3) Výrobky s ukončenou životností uvedené v odst. 1 písm. c) lze rovněž předávat v místech 

zpětného odběru uvedených na webových stránkách www.eltma.cz/sberna-mista. 

 

4) Informace o provozních dobách sběrných dvorů jsou uvedeny na webových stránkách 

města (www.milevsko-mesto.cz). 

 

 

 

 

 

http://www.milevsko-mesto.cz/
http://www.eltma.cz/sberna-mista
http://www.milevsko-mesto.cz/
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Čl. 11 

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 (např. cihly, beton, omítky, keramické odpady, kamenivo, 

výkopová zemina, materiály s obsahem azbestu, dehtové lepenky, asfalt apod.) lze za 

úplatu předávat do areálu sběrného dvora a skládky Milevsko-Jenišovice. 

 

5) Informace o provozní době, přijímaných druzích odpadů dle provozního řádu a ceník jsou 

uvedeny na webových stránkách města (www.milevsko-mesto.cz). 

 

 

Čl. 12 

Závěrečná ustanovení 

 

1) Nabytím účinnosti této vyhlášky se zrušuje obecně závazná vyhláška města Milevska  

č. 6/2019, o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování 

komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města Milevska ze dne 

11.12.2019.  

 

2) Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyhlášení. 

 

 

 

 

 

 

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

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

         místostarosta                                                                                              starosta  

 

        

 

 

 

Vyvěšeno na úřední desce dne: 

 

 

Sejmuto z úřední desky dne:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.milevsko-mesto.cz/


7 

 

Příloha k obecně závazné vyhlášce č.    /2021 

 

Seznam stanovišť zvláštních sběrných nádob na papír, plasty, nápojové kartony (NK), 

kovové obaly, sklo čiré a barevné: 

 

Č. Stanoviště Papír 
Plasty, NK, 

kovové obaly 
Sklo čiré Sklo barevné l 

1. 5. května (nad DPS) 2,5 m3 2,5 m3  +  1,5 m3 1,5m3  1,5 m3 

2. Jeřábkova (čp. 815)   2,5 m3  2,1 m3 1,3 m3 1,3 m3 

3. R. Svobodové (u 1.ZŠ)  2,1 m3 2,5 m3 + 1,5 m3 1,5 m3 1,5 m3 

4. Za Krejcárkem 1,3 m3 1,3 m3 1,5 m3  1,5 m3 

5. Jarlochova 2,15 m3 2,5 m3 1,3 m3  1,3 m3 

6. Sokolovská (byt. domy) 2,5 m3 2,5 m3 1,5 m3 1,5 m3 

7. Č. Holase                3,2 m3 3,2 m3 + 3,2 m3 + 1,5 m3  1,5 m3 1,5 m3 

8. F. Kudláčka                   3,2m3 3,2m3 + 1,5 m3 1,5 3 1,5 m3 

9. Alšova 2,5 m3 1,3 m3   1,5 m3 1,5 m3 

10. J. Mařánka 2,5 m3 2,5 m3 1,5 m3 1,5 m3 

11. Dukelská (u SD)
         2,5 m3 3,2 m3 + 1,5 m3 1,5 m3 1,55 m3 

12. E. Destinové (za Gamou) 2,5 m3 1,3 m3 + 1,5 m3  1,3 m3 1,3 m3 

13. Komenského (u 2.ZŠ) 1,3 m3 1,3 m3 - 1,3 m3 

14. Št. Dvořáka 2,5 m3 2,5 m3 + 1,5 m3 1,3 m3 1,3 m3 

15. Nádražní (Aspasia) 1,3 m3 1,3 m3 + 1,5 m3 1,3 m3 1,3 m3 

16. Nádražní (věžák) 2,1 m3 + 1,3 m3 2,1 m3 1,2 m3 1,55 m3 

17. Pod Stadionem 2,1 m3 + 3,2 m3 2,1 m3 + 3,2 m3 + 1,5 m3  1,5 m3  1,5 m3 

18. Komenského (Vzor) 2,15 m3 2,15 m3+ 1,5 m3+ 1,5 m3 
 

1,55 m3 1,55 m3 

19. Parkoviště u haly - 1,3 m3 - - 

20. B. Němcové 2,5 m3 2,5 m3 + 1,5 m3 1,5 m3 1,5 m3 

21. Libušina (u DPS) 1,1 m3 1,1 m3  - 1,1 m3 

22. Čs. armády          2,15 m3 1,3 m3 + 1,5 m3 1,3 m3 1,3 m3 

23. K. Čapka 2,5 m3 2,15 m3 + 1,5 m3 1,5 m3 1,5 m3 

24. Jiráskova                  2,5 m3 2,5 m3 + 1,5 m3 1,3 m3 1,5 m3 

25. Pís. předm. (výměník) 2,1 m3 
2,1 m3 + 1,5 m3 1,3 m3 1,3 m3 

26. Pís. předm. (čp.1348) 2,1 m3 2,1 m3 1,3 m3 1,3 m3 

27. Pís. předm. (čp.1304)
  2,1 m3 2,1 m3 + 1,5 m3 1,3 m3 1,3 m3 

28. Pís. předm. (čp.1345) 2,1 m3 2,1 m3 + 1,5 m3 1,3 m3 1,3 m3 

29. Kpt. Nálepky (f. stadion) 2,5 m3 2,5 m3 + 1,5 m3 1,5 m3 1,5 m3 

30. Kpt. Nálepky (DK) - - - 1,1 m3  

31. Tyršovo nám.            2,5 m3 2,5 m3 + 1,5 m3 1,5 m3  1,5 m3 

32. Čs. legií 1,3 m3 1,3 m3 1,3 m3 1,3 m3 

33. Čs. legií (Suchan.rybník)
    

2,15 m3 2,15 m3 

- 
1,55 m3 1,55 m3 

34. Pod Farou               2,1 m3 2,1 m3 1,5 m3 1,5 m3 

35. Na tržišti - 1,3 m3   - - 

36. Švermova 2,5 m3   2,5 m3 + 1,5 m3 1,3 m3 1,3 m3 

37. Souhrádka 2,5 m3 
2,5 m3  1,3 m3 1,3 m3 

38. U Váhy (za MěÚ) 1,3 m3   1,3 m3 - 1,3 m3 

39. Sažinova (u MěÚ)     2,5 m3 1,3 m3 + 1,5 m3  - 1,3 m3 
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40. Na Cukavě 2,15 m3 2,15 m3 + 2,1 m3 1,55 m3 1,55 m3 

41. U Stříbrného 2,1 m3 2,1 m3 + 1,5 m3 1,5 m3 1,5 m3 

42. 5. května (kino) 2,1 m3 2,1 m3 + 1,5 m3 1,5 m3 1,5 m3 

43. Na Hůrkách 2,1 m3 1,3 m3  1,5 m3 1,5 m3 

44. Kpt. Jaroše 2,1 m3 2,1 m3 + 1,5 m3 1,5 m3 1,5 m3 

45. E. Destinové (byt. domy) 2,1 m3 2,1 m3 + 1,5 m3 1,5 m3 1,5 m3 

46. Masarykova 1,8 m3 1,8 m3 1,2 m3 1,2 m3 

47. Sibiřská 2,15 m3 2,15 m3 1,55 m3 1,55 m3 

48. Libušina 2,15 m3 2,15 m3 1,55 m3 1,55 m3 

49. K. Čapka (křižovatka) 2,15 m3 2,15 m3 1,55 m3 1,55 m3 

50. Družstevní 2,15 m3 2,15 m3 1,55 m3 1,55 m3 

51. Komenského (věžák) 2,15 m3 2,15 m3 1,55 m3 1,55 m3 

52. Hajda 1,3 m3 1,3 m3 - 1,3 m3 

53. Sádka 1,3 m3 1,3 m3 - 1,3 m3 

54. L. Janáčka 2,1 m3 2,1 m3 1,5 m3 1,5 m3 

55. Nádražní (č.p. 1096) 2,1 m3 2,1 m3 1,5 m3 1,5 m3 

56. Komenského (čp.1127) 2,1 m3 2,1 m3 1,5 m3 1,5 m3 

57. Pod Zvíkovcem 2,1 m3 2,1 m3 1,5 m3 1,5 m3 

58. V Struhách 2,1 m3 2,1 m3 1,5 m3 1,5 m3 

59. Hřbitov - 1,3 m3 - 1,5 m3 

60. Velká 2,5 m3 2,5 m3 - 2,5 m3 

61. Rukáveč 1,3 m3 2,5 m3 - 2,5 m3 

62. Dmýštice 2,15 m3 2,5 m3 + 2,1 m3 - 2,1 m3 

63. Něžovice 1,3 m3 2,1 m3 + 1,3 m3 - 1,3 m3 

64. Klisín 1,3 m3 1,5 m3 + 1,3 m3 - 1,3 m3 

 

 

 

 

 

 

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 (2 ks) 
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Seznam stanovišť zvláštních sběrných nádob na textil: 

 

Písecké předměstí (2ks) 

nám. E. Beneše 

Č. Holase 

J. A. Komenského (2 ks) 

Jiráskova 

Tyršovo nám. 

5. května 

Kpt. Jaroše 

Masarykova 

R. Svobodové 

 

 

 

Seznam stanovišť kontejnerů na zpětný odběr drobného elektrozařízení a suchých 

baterií: 

 

Čs. legií 

Dukelská 

Tyršovo nám. 

Sažinova 

Č. Holase  

F. Kudláčka 

J. A. Komenského 

Čs. armády 

Písecké předměstí 

Pod Farou 

 

 


