Úplné znění obecně závazné vyhlášky
statutárního města Plzně č. 5 / 2014,
kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálního odpadu vznikajícího na území statutárního města Plzně
včetně jejich biologicky rozložitelné složky a včetně systému nakládání se stavebním
odpadem, ve znění obecně závazné vyhlášky č. 3/2015, obecně závazné vyhlášky č. 2/2018,
obecně závazné vyhlášky č. 11/2018, obecně závazné vyhlášky č. 7/2019 a obecně závazné
vyhlášky č. 8/2021.
Zastupitelstvo města Plzně schválilo svým usnesením č. 305 ze dne 12. 6. 2014, dle § 10 písm.
d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších
předpisů, v souladu s § 17 odst. 2 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých
dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, vydání této:
obecně závazné vyhlášky:
ČÁST PRVNÍ
ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
„Článek 1
Předmět a působnost obecně závazné vyhlášky
Tato obecně závazná vyhláška (dále jen vyhláška) stanoví obecní systém odpadového
hospodářství statutárního města Plzně (dále jen „systém”) a systém nakládání se stavebním
odpadem vznikajícím na území statutárního města Plzně (dále jen „město“) při činnosti
fyzických osob.
Článek 2
Základní pojmy
Pro účely této vyhlášky se rozumí:
a) komunálním odpadem1) – směsný a tříděný odpad z domácností, zejména papír a lepenka,
sklo, kovy, plasty, biologický odpad, dřevo, textil, obaly, odpadní elektrická a elektronická
zařízení, odpadní baterie a akumulátory, a objemný odpad, zejména matrace a nábytek, a
dále směsný odpad a tříděný odpad z jiných zdrojů, pokud je co do povahy a složení podobný
odpadu z domácností; komunální odpad nezahrnuje odpad z výroby, zemědělství, lesnictví,
rybolovu, septiků, kanalizační sítě a čistíren odpadních vod, včetně kalů, vozidla na konci
životnosti ani stavební a demoliční odpad,
b) objemným odpadem – složka komunálního odpadu, který pro velké rozměry nemůže být
odkládán do sběrných nádob s výjimkou velkoobjemových kontejnerů,
c) stavebním odpadem – stavební a demoliční odpad2) vznikající při stavebních a demolič níc h
činnostech,
d) nebezpečným odpadem3) – odpad, který vykazuje alespoň jednu z nebezpečných vlastností
uvedených v příloze přímo použitelných předpisů Evropské unie o nebezpečnýc h
vlastnostech odpadů, zařazuje se do druhu odpadu, kterému je v Katalogu odpadů3a)
přiřazena kategorie nebezpečný odpad, nebo je smísen s některým z odpadů, kterým je
v Katalogu odpadů přiřazena kategorie nebezpečný odpad, nebo je nebezpečným odpadem
znečištěn,

e) biologicky rozložitelným komunálním odpadem4) – biologicky rozložitelný odpad obsažený
v komunálním odpadu,
f) sběrnou nádobou – soustřeďovací prostředek určený k odložení komunálního odpadu (dále
jen „sběrná nádoba“) – typizovaná sběrná nádoba (např. popelnice, kontejner,
velkoobjemový kontejner), ve které jsou složky odpadu přechodně shromážděny do doby
svozu; specifikace sběrných nádob je uvedena v příloze č. 1 této vyhlášky,
g) sdílenou sběrnou nádobou sběrná nádoba určená k odkládání komunálního odpadu z více
než jednoho objektu,
h) dostatečným objemem sběrné nádoby na směsný komunální odpad – 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
komunální odpad vznikající při jejich činnosti do sběrné nádoby,
i) stálým stanovištěm prostor pro trvalé umístění sběrných nádob na směsný komunální odpad
vymezený pro tento účel pro jednotlivé objekty v souladu se zvláštními předpisy4a),
j) svozovým stanovištěm místo na veřejném prostranství určené k dočasnému umístě ní
sběrných nádob na směsný komunální odpad v den svozu tak, aby sběrné nádoby byly volně
přístupné pro svoz jejich obsahu; při splnění podmínek stanovených zvláštnímu předpisy 4a)
může být svozovým stanovištěm i stálé stanoviště,
k) sběrným dvorem – zařízení, ve kterém mohou fyzické osoby odkládat komunální odpad a
stavební odpad pod dozorem obsluhy; sběrný dvůr slouží také jako stabilní shromažďovac í
místo nebezpečných odpadů,
l) objektem – bytový dům5) a rodinný dům5), ve kterých více než polovina podlahové plochy
odpovídá požadavkům na trvalé bydlení a je k tomuto účelu určena, stavba pro rodinnou
rekreaci, rozestavěná stavba bytového nebo rodinného domu, bytová jednotka u rodinného
domu nebo bytového domu, kde nevzniklo společenství vlastníků jednotek a rozestavěná
bytová jednotka u rodinného domu nebo bytového domu, kde nevzniklo společenství
vlastníků jednotek,
m) oprávněnou osobou – každá osoba, která je oprávněna k převzetí daného druhu a kategorie
odpadů,
n) fyzickou osobou – každá fyzická osoba s výjimkou fyzické osoby oprávněné k podnikání,
při jejíž podnikatelské činnosti vznikají odpady.

_____________________________________
§ 11 odst. 2 písm. a) zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech.
§ 11 odst. 2 písm. j) zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech.
3) § 7 odst. 1 zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech.
3a) Vyhláška MŽP č. 8/2021 Sb., o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů.
4) § 11 odst. 2 písm. c) zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech.
4a) Např. vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních
komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
5) § 2 vyhlášky MMR č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území.
1)
2)

ČÁST DRUHÁ
KOMUNÁLNÍ ODPAD

1.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)

Článek 3
Třídění odpadu
Komunální odpad se třídí na následující složky:
papír a lepenka,
sklo,
plasty,
nápojové kartony,
kovy,
textilní materiály,
biologicky rozložitelný komunální odpad,
jedlé tuky a oleje
objemný odpad,
nebezpečný odpad,
směsný komunální odpad

2. Fyzické osoby jsou ode dne účinnosti této vyhlášky povinny komunální odpad odděleně
shromažďovat, třídit a předávat k využití a odstraňování způsobem stanoveným touto
vyhláškou.
Článek 4
Místa určená pro odkládání komunálního odpadu
1. Místa určená pro odkládání komunálního odpadu6) jsou:
a) sběrné nádoby pro jednotlivé složky komunálního odpadu dle čl. 3 této vyhlášky a pro
směsný komunální odpad, umístěné v souladu se zvláštními předpisy7),
b) sběrné dvory,
c) jiná místa (např. sběrná místa, separační body apod.), pokud je v nich městem
organizován sběr určitých složek komunálního odpadu a jsou takto označena.
2. Místa určená a zajištěná pro odkládání nebezpečných složek komunálního odpadu jsou:
a) sběrné dvory,
b) zastávky pravidelného mobilního svozu, na nichž je zajištěn sběr a svoz nebezpečnýc h
složek komunálního odpadu (pouze v době svozu),
c) jiná místa, pokud je v nich městem organizován sběr určitých složek komunálního
odpadu a jsou takto označena.
3. Přehled konkrétních míst určených pro odkládání jednotlivých složek komunálního odpadu,
včetně jeho nebezpečných složek, je uveden na webových stránkách:
https://odpady.plzen.eu/ a www.mapy.plzen.eu/mapy-a-aplikace/sluzby/“
Článek 5
Umístění sběrné nádoby
1. Vlastník objektu je povinen zajistit, že sběrná nádoba bude přistavena v den svozu na
svozové stanoviště. Po provedení svozu zajistí vlastník objektu, že sběrná nádoba bude
z tohoto svozového stanoviště odstraněna vyjma případů, kdy svozové stanoviště je
současně stanovištěm stálým.
6) § 59
7)

odst. 2 zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech.
Vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, zákon č. 13/1997 Sb., o
komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.

pozemních

2.

1.
2.

Na území statutárního města Plzně vymezeném mapovou přílohou, která tvoří přílohu
č. 3 této vyhlášky, zajistí vlastník objektu odstranění sběrné nádoby dle předchozího
odstavce nejpozději do 24:00 hod. téhož dne, na ostatním území statutárního města Plzně
nejpozději následující den.

Článek 6
Frekvence svozu směsného komunálního odpadu
Svoz směsného komunálního odpadu zajišťuje na základě smlouvy uzavřené s městem
oprávněná osoba s minimální frekvencí jednou za 14 dní.
Den svozu je určen harmonogramem svozů a vlastníku objektu nebo společenství vlastník ů
jednotek jej oznámí oprávněná osoba.

ČÁST TŘETÍ
STAVEBNÍ ODPAD
Článek 7
Nakládání se stavebním odpadem vznikajícím při činnosti fyzických osob
1. Stavební odpad vzniklý na území města při činnosti fyzických osob není komunálním
odpadem. Fyzické osoby jsou povinny s ním nakládat v souladu se zákonem o odpadech.
2. Přehled sběrných dvorů, kde lze stavební odpad odložit, je uveden na webových stránkách:
https://odpady.plzen.eu/mesto-a-odpady/sberne-dvory-na- uzemi- mesta-plzne.aspx“
ČÁST ČTVRTÁ
USTANOVENÍ PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ
Článek 8
Sankce
Porušení této vyhlášky lze postihovat podle zvláštních předpisů.8)
Článek 9
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. září 2015.

Mgr. Martin Baxa
primátor města

Mgr. Pavel Šindelář
náměstek primátora

8) Zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, zákon č. 251/2016 Sb., o některých

přestupcích

Příloha č. 1 k obecně závazné vyhlášce č. 5/2014

statutárního města Plzně

Typy nádob a označení pro případné využití na území města Plzně
název odpadu

velikost sběrné
nádoby
 120 l

poznámka

papír a lepenka 

barva sběrné
nádoby
modrá

sklo 

zelená

 120 l

plasty

žlutá

 120 l

biologicky
rozložitelný odpad

hnědá

120 – 1 100 l

bez barevného
označení
bez barevného
označení
červená

 5 m3

sklo bez rozlišení
barev
včetně nápojových
kartonů
plastové sběrné
nádoby
velkobjemový
kontejner
velkobjemový
kontejner

černá (antracitová)

120 l, 240 l, 1100 l
660 l
60 l

objemný odpad
nebezpečný
odpad
směsný komunální
odpad

černá (antracitová)
jedlé tuky a oleje

bez barevného
označení
černá, šedá

 5 m3
nespecifikováno

plastové sběrné
nádoby
pytlová sběrná
nádoba**

 120 l

kovový odpad
 120 l
 Podmínku barvy sběrné nádoby splňuje i sběrná nádoba, která má v požadované barvě
pouze víko, případně je náležitě označena.
** Pytlová sběrná nádoba pouze pro území města označená v příloze č. 2 této vyhlášky.

Příloha č. 2 k obecně závazné vyhlášce č. 5/2014 statutárního města Plzně
Vymezení území města, kde je stanovena povinnost odstranit sběrnou nádobu ze svozového
stanoviště do 24:00 hodin téhož dne.
1. Plzeň - střed

2. Plzeň - Americká

3.

Plzeň - Roudná

4.

Plzeň - Petrohrad - sever

5. Plzeň - Petrohrad - jih

6. Plzeň - jižní předměstí

