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MĚSTO FRÝDLANT 

Obecně závazná vyhláška č. 1/2021 

o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, 

využívání a odstraňování komunálních odpadů a o nakládání se stavebním odpadem 

Zastupitelstvo města Frýdlant se na svém zasedání 03. března 2021 usnesením č. 336/2021 

usneslo vydat na základě § 59 odst. 2 a 5 zákona č. 541/2020 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 (obecním 

zřízení), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon o obcích"), tuto obecně závaznou 

vyhlášku: 

 

Čl. 1 
Úvodní ustanovení 

Tato obecně závazná vyhláška (dále jen „vyhláška" nebo „OZV") stanovuje systém 

shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 

vznikajících na území města Frýdlant, včetně nakládání se stavebním odpadem produkovaným 

nepodnikajícími fyzickými osobami. 

 

Čl. 2 
Předmět úpravy 

Tato vyhláška je závazná pro všechny fyzické osoby zdržující se na území města, při jejichž 

činnosti vzniká komunální odpad. 

 

Čl. 3 
Základní pojmy 

1. objemný komunální odpad je složka komunálního odpadu, která pro velké rozměry 

nemůže být ukládána do sběrných nádob na směsný odpad; 

2. nebezpečný odpad je odpad vykazující jednu nebo více nebezpečných vlastností 

uvedených v příloze přímo použitelného předpisu Evropské unie o nebezpečných 

vlastnostech odpadů; 

3. směsný komunální odpad je složka komunálního odpadu, která zůstává po vytřídění 

papíru, skla, PET lahví, plastů včetně nápojových kartonů, biologicky rozložitelného 

odpadu, kovů, jedlých olejů a tuků, nebezpečných a objemných složek komunálního 

odpadu a odpadu v odpadkových koších; 

4. papír je veškerý papír (např. lepenka, noviny, časopisy, reklamní letáky, knihy), vyjma 

papíru mokrého, mastného, voskovaného a znečištěného; 

5. sklo je veškeré sklo čiré, barevné (např. lahve, sklenice, tabule) vyjma drátěného skla a 

zrcadel; 

6. PET lahve jsou veškeré plastové láhve (bílé, barvené) označené symbolem trojúhelníku a 

současně písmenky PET 

7. plasty včetně nápojových kartonů jsou nápojové kartony (vícevrstvé - kompozitní - obaly 

typu Tetra Pack, např. od mléka, džusů, vína a jiných nápojů), ostatní plasty (např. plastové 

kelímky od másla, jogurtů a jiných potravin, igelitové tašky a sáčky, sáčky z mikrotenu, 
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plastové lahve od kosmetiky, mycích prostředků a dalších látek); 

8. biologicky rozložitelný odpad rostlinného původu - rostlinné zbytky z údržby zeleně a 

zahrad na území města - např. tráva, větve, listí, dále pak zbytky ovoce, zeleniny a slupky, 

který se neukládá do nádob na komunální odpad; 

9. kovy jsou všechny kovy železné (např. železo, ocel, litina) i neželezné (barevné kovy); 

10. jedlé oleje a tuky - použité oleje a tuky z domácností; 

11. sběrná nádoba na komunální odpad je typizovaná nádoba určená k odložení složek 

komunálního odpadu do doby svozu. 

Pro účely této vyhlášky jsou sběrné nádoby: 
a. typizované sběrné nádoby - popelnice, kontejnery - určené ke shromažďování 

směsného komunálního odpadu, 

b. zvláštní sběrné nádoby - určené pro odděleně sbírané a tříděné druhy komunálního 

odpadu (papír, sklo, PET lahve, plasty včetně nápojových kartonů), 

c. odpadkové koše - umístěné na území města a slouží k odkládání drobného směsného 

komunálního odpadu, 

d. plastové pytle s logem oprávněné osoby - určené ke shromažďování směsného 

komunálního odpadu, 

e. plastové pytle s kódem - určené ke shromažďování papíru, PET lahví, plastů včetně 

nápojových kartonů; 

12. pytlový svoz směsného komunálního odpadu - je mimořádný způsob svozu 

komunálních odpadů, který nahrazuje svoz ze sběrných nádob. 

13. pytlový sběr papíru, PET lahví, plastů včetně nápojových kartonů - doplňkový způsob 

shromažďování a sběru papíru, PET lahví, plastů a nápojových kartonů, určený pro fyzické 

osoby, které jsou poplatníky místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, 

přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. 

14. kód - představuje identifikaci fyzické osoby a sbírané komodity 

15. sběrné místo je zařízení umístěné ve Frýdlantě, v ulici Raisova, kde mohou fyzické osoby 
odevzdávat papír, sklo, PET lahve, plasty včetně nápojových kartonů, biologicky 
rozložitelný odpad rostlinného původu, kovy, jedlé oleje a tuky, nebezpečné a objemné 
složky komunálního odpadu, směsný komunální odpad. Je také místem zpětného odběru. 

 

Čl. 4 
Shromažďování a přeprava komunálních odpadů 

1. Komunální odpad je veškerý odpad vznikající na území města při činnosti fyzických osob, a 

který je uveden jako komunální odpad v katalogu odpadů, s výjimkou odpadů vznikajících 

u právnických osob nebo fyzických osob oprávněných k podnikání. 

2. Fyzické osoby jsou povinny komunální odpad odkládat pouze do nádob či pytlů určených 

k jeho shromažďování. Do nádob lze odkládat pouze tu složku komunálního odpadu, která 

je na nádobě jednoznačným způsobem vyznačena. Pokud není na nádobě vyznačena 

žádná složka komunálního odpadu, má se za to, že je do ní ukládán směsný komunální 

odpad. 

3.   Směsný komunální odpad ukládaný do sběrných nádob nesmí být žádným způsobem 

hutněn (např. sešlapáváním) ani nesmí být zaléván vodou či jinak mechanicky nebo 

chemicky měněna jeho struktura. Žhavý popel lze ukládat do nádob po vychladnutí. 
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4.   Pytlový svoz směsného komunálního odpadu je možné realizovat v obtížně přístupných 

lokalitách, u rekreačních objektů a trvale neobydlených nemovitostí, kde není možné 

efektivně využít typizovaných sběrných nádob. Pytle jsou označeny logem oprávněné 

osoby a v den svozu umístěny na svozové trase v místech k tomu určených. Distribuci pytlů 

zajišťuje Městský úřad Frýdlant, odbor majetkosprávní. 

 

 

Čl. 5 
Třídění komunálních odpadů 

1. Fyzické osoby jsou povinny odděleně shromažďovat a třídit jednotlivé složky komunálního 

odpadu. 

2. Komunální odpad se třídí na následující složky: 

a. Papír 

b. Sklo 

c. PET lahve 

d. Plasty včetně nápojových kartonů 

e. Objemný komunální odpad 

f. Nebezpečné složky komunálního odpadu 

g. Směsný komunální odpad 

h. Biologicky rozložitelný odpad rostlinného původu 

i. Kovy 

j. Jedlé oleje a tuky 

3. Stanoviště sběrných nádob jsou uvedena v příloze č. 1 této vyhlášky. 

4. Papír, sklo, PET lahve, ostatní plasty včetně nápojových kartonů jsou na území města 

Frýdlant shromažďovány do zvláštních barevných sběrných nádob (modrá - papír, červená - 

plast a nápojové kartony, zelená - sklo, žlutá - PET lahve). Objemný komunální odpad, 

nebezpečné složky komunálního odpadu, jedlé oleje a tuky, biologicky rozložitelný odpad a 

kovy je možné odkládat na sběrném místě. 

5. Dále je možné papír, PET lahve a plasty včetně nápojových kartonů sbírat a třídit též 

samostatně v rámci systému „Třídíme, šetříme, sbíráme", kdy mají fyzické osoby, které jsou 

poplatníky místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, 

využívání a odstraňování komunálních odpadů, možnost formou doplňkového pytlového 

sběru sbírat a třídit některé složky komunálního odpadu. 

6. Doplňkový pytlový sběr spočívá v třídění komodit do plastových pytlů, které se označí 

kódem, který identifikuje sbíranou komoditu a fyzickou osobu. Tyto pytle jsou po naplnění 

umístěny na místa k tomu určená a v daných termínech svezeny. Případně je možné je 

odnášet na sběrné místo. 

7. Celoročně bude probíhat načítání vytříděného množství po měsících a následné přepočtení 

tohoto množství na finanční úlevu, která se fyzické osobě, která je poplatníkem místního 

poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a 

odstraňování komunálních odpadů, odečte následující kalendářní rok od výše zmíněného 

místního poplatku. 

8. Jakákoliv zjištěná nežádoucí příměs v takto vytříděném odpadu má za následek, že toto 

množství (pytel s kódem) nebude do tohoto doplňkového systému započteno. 
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9. Plastové pytle a kódy k doplňkovému pytlovému sběru budou vydávány Městským úřadem 

Frýdlant. 

10. Podrobné podmínky pro pytlový sběr tříděného odpadu jsou uvedeny v příloze č. 2 této 

vyhlášky. 

Čl. 6 
Místa určená k odkládání komunálního odpadu 

1. Místa určená k odkládání papíru, skla, PET lahví, plastů vč. nápojových kartonů jsou: 

a. sběrné nádoby pro jednotlivé složky, umístěné na určených stanovištích, seznam 

stanovišť tvoří přílohu č. 1 této vyhlášky 

b. sběrné místo 

c. plastové pytle určené pro pytlový sběr tříděného odpadu. 

2. Místa určená k odkládání biologicky rozložitelného odpadu jsou: 

a. sběrné místo 

3. Místa určená k odkládání kovů jsou 

a. sběrné místo 

4. Místa určená k odkládání objemných komunálních odpadů jsou: 

a. sběrné místo 

5. Místa určená k odkládání nebezpečných složek komunálního odpadu jsou: 

a. sběrné místo 

6. Místa určená k odkládání jedlých olejů a tuků jsou: 

a. sběrné místo 

7. Místa určená k odkládání směsného komunálního odpadu jsou: 

a. typizované sběrné nádoby (popelnice a kontejnery), stanoviště typizovaných sběrných 

nádob na směsný komunální odpad je místo, kde jsou sběrné nádoby trvale nebo 

přechodně umístěny za účelem svozu. Stanoviště sběrných nádob jsou individuální 

nebo společná pro více uživatelů, 

b. sběrné pytle při provádění pytlového svozu, které se odkládají uzavřené na určená 

stanoviště sběrných nádob na směsný odpad, sběrné pytle jsou označeny logem 

oprávněné osoby, 

c. sběrné místo. 

 

Čl. 7 
Nakládání se stavebním odpadem 

1.  Stavební odpad produkovaný nepodnikajícími fyzickými osobami není odpadem 

komunálním. 

2.  Se stavebním odpadem lze nakládat způsobem stanoveným zákonem o odpadech. 

3.  Stavební odpad lze předat na skládku firmy ČEFOS, s. r. o., Větrov 3281, Frýdlant. 
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Čl. 8 

Úplata 

Za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování 

komunálních odpadů se platí místní poplatek podle zvláštní obecně závazné vyhlášky Města 

Frýdlant. 

Čl. 9 
Závěrečná ustanovení 

1. Ke dni účinnosti této vyhlášky se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 1/2019, o stanovení 

systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních 

odpadů a o nakládání se stavebním odpadem ze dne 11. prosince 2019. 

2. Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyvěšení na úřední desce, tj. 16. března 2021. 

 

 

 

 ................................... .......................................... 

 Jiří Stodůlka Dan Ramzer 

 místostarosta starosta 

 

 

 

Na úřední desce vyvěšeno dne: 16/03/2021 

Z elektronické úřední desky sejmuto dne: 31/03/2021 

Z úřední desky sejmuto dne:
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Příloha č. 1 k OZV č. 1/2021 

Přehled sběrných míst na území města Frýdlant 

1. Sběrná místa dle čl. 6 odst. 1 písm. a) - místa určená pro odkládání papíru, skla, PET lahví, 

plastů včetně nápojových kartonů, tzv. hnízda: 

 

Albrechtice u Frýdlantu, Březová ul., Bezručova ul., Bělíkova ul., Březinova ul., Čapkova ul., 

Dlouhá ul., Družstevní ul., Hág, Holečkova ul., Hřbitovní ul., Jiráskova ul., Kodešova ul., 

Komenského nábřeží, Lesní ul., Lužická ul., Mánesova ul., Mezibranská ul., Okružní ul., 

Purkyňova ul., Raisova ul., Sídlištní ul., Soukenná ul., Školní ul., Údolí, Zelená ul., 

Žitavská ul. (u přejezdu) 

 

2. Sběrné místo dle čl. 6 odst. 1 písm. b), odst. 2-7, odst. 8 písm. c) 

 

a) provozuje Město Frýdlant v ul. Raisova, Frýdlant 

b) provozní doba a provozní řád jsou umístěny u obsluhy sběrného místa v ul. Raisova, 

Frýdlant 

c) provozní doba sběrného místa je též umístěna na webových stránkách města Frýdlant
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Příloha č. 2 k OZV č. 1/2021 
 

Doplňkový systém „Třídíme, šetříme, sbíráme“ 
Podrobné podmínky pro pytlový sběr tříděného odpadu 

1. Fyzické osoby, které jsou poplatníky místního poplatku za provoz systému shromažďování, 
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a mají tento 
poplatek řádně uhrazen za předchozí období, se mohou zapojit do doplňkového systému 
„Třídíme, šetříme, sbíráme“. 

2. Pro zapojení se do systému „Třídíme, šetříme, sbíráme“ je třeba zaregistrovat se na 
Městském úřadu Frýdlant, odboru majetkosprávním, kde budou vydávány kódy a plastové 
pytle určené pro shromažďování tříděného odpadu v počtu dle odebraných kódů. 

3. Lze použít i jiné plastové pytle (průhledné, dostatečně pevné), které se řádně a viditelně 
označí kódem. 

4. Dle čl. 5 odst. 5 této vyhlášky je možné ve městě Frýdlant odděleným pytlovým sběrem 
třídit papír, PET lahve, plasty včetně nápojových kartonů. 

5. Po naplnění plastových pytlů vybranými komoditami je třeba takový pytel označit 
příslušným kódem, který slouží k identifikaci fyzické osoby, která je poplatníkem místního 
poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a 
odstraňování komunálních odpadů a sbírané komodity. 

6. Dnem svozu je určena každá poslední středa v měsíci. V případě, že poslední středa 
vychází na stejný den jako státní svátek, je svoz proveden vždy ve středu předcházející 
tomuto dni. 

7. Naplněné a řádně označené plastové pytle občan umístí v den svozu na určené místo 
nejpozději v 6:00 hodin. Určeným místem svozu jsou: 

a. stanoviště sběrných nádob na komunální odpad 

8. Dále je možné odevzdávat naplněné a řádně označené pytle na sběrném místě v ulici 
Raisova v rámci jeho pracovní doby. 

9. Načítání vytříděného množství bude probíhat v měsíčním intervalu a následně bude 
přepočteno na finanční úlevu. 

10. Jakákoliv zjištěná nežádoucí příměs v takto vytříděném odpadu má za následek, že toto 
množství (pytel s kódem) nebude do tohoto doplňkového systému započteno. 

11. V případě, že pytel nebude řádně označen nebo kód nebude čitelný, pytel bude započten 
do systému pouze v případě, že nebude obsahovat nežádoucí příměsi a občan prokáže 
jeho odevzdání. Proto je třeba, aby si občan vedl pro svou kontrolu počet odevzdaných 
pytlů. 

12. Maximální tolerovaná váha pytle s papírem je 10 kg z důvodu manipulace. Pokud bude 
váha překročena, může se stát, že pytel nebude načten. 

13. Období rozhodné pro načítání finanční úlevy je vždy období dvanácti měsíců a rozumí se 
jím období od listopadu jednoho roku až do října následujícího roku. Po říjnovém 
vyhodnocení bude možné načtenou celkovou finanční úlevu uplatnit při platbě místního 
poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a 
odstraňování komunálních odpadů v dalším kalendářním roce. 


