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Zastupitelstvo Města Králíky vydává dne 26.11. 2001 dle ustanovení § 10 písm a) a 

§ 84 odst. 2 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích  v souladu s ustanovením  § 17 odst. 2 
zákona č.185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů (dále jen zákon) tuto 
obecně závaznou vyhlášku. 

 
Část první 

Obecná ustanovení 
 

Čl.  l 
Předmět a působnost vyhlášky 

1. Tato vyhláška stanovuje: 
 systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního  
 odpadu (dále jen „systém“) vznikajícího na území města Králíky tj. v k.ú. Králíky, 
Dolní  Boříkovice, Dolní Lipka, Horní Lipka, Prostřední Lipka, Červený Potok, Dolní Hedeč 
a  Heřmanice u Králíky (dále jen „město“) a systém nakládání se stavebním odpadem na 
 území města. 
  
2. Tato vyhláška se vztahuje: 

a)  na všechny fyzické osoby (občany), které mají  na území města trvalé bydliště 
b)   na fyzické osoby, které mají na území města ve vlastnictví stavbu určenou nebo 
sloužící k individuální rekreaci  
c)  na další osoby, které se na území města zdržují, 
d)  přiměřeně na právnické a fyzické osoby oprávněné k podnikání (podnikatelé), které 
produkují odpad zařazený podle Katalogu odpadů jako komunální, a to na základě písemné 
smlouvy uzavřené s městem Králíky o využívání systému shromažďování, sběru, přepravy, 
třídění, využívání a odstraňování  komunálních odpadů stanoveného městem Králíky. 
Zapojení do systému je nezbavuje povinností upravených zvláštními právními předpisy.   

 
 

Čl. 2 
Vymezení pojmů 

 
1.  Odpad je movitá věc, které se osoba zbavuje nebo má úmysl nebo povinnost se jí zbavit a 
přísluší do některé ze skupin odpadů uvedených v příloze č. 1 zákona.   
2.  Komunální odpad je veškerý odpad vznikající na území obce při činnosti fyzických osob,  
s výjimkou odpadů vznikajících u právnických osob nebo fyzických osob oprávněných 
k podnikání.  
3.  Nebezpečný odpad je odpad uvedený v Seznamu nebezpečných odpadů uvedeném 
v prováděcím předpise a jakýkoliv jiný odpad vykazující jednu nebo více nebezpečných 
vlastností uvedených v příloze č. 2 zákona. 
4.  Shromažďování odpadů je krátkodobé soustřeďování odpadů do shromažďovacích 
prostředků v místě jejich vzniku před dalším nakládáním s odpady.  
5.  Nakládání s odpady je jejich shromažďování, soustřeďování, sběr, výkup, třídění, přeprava 
a doprava, skladování, úprava, využívání a odstraňování. 
6.  Původcem odpadu je právnická osoba,  při jejíž činnosti vznikají odpady, nebo fyzická 
osoba oprávněná k podnikání, při jejíž podnikatelské činnosti vznikají odpady. Pro komunální 
odpady vznikající na území obce, které mají původ v činnosti fyzických osob, na něž se 
nevztahují povinnosti původce, se za původce odpadu považuje obec. Obec se stává 
původcem komunálního odpadu v okamžiku, kdy fyzická osoba odpad odloží na místě k tomu 
určeném. Obec se současně stává vlastníkem těchto odpadů. 



 

7.  Oprávněnou osobou je každá osoba, která je oprávněna k nakládání s odpady podle zákona 
nebo podle zvláštních právních předpisů. 

 
Část druhá 

Komunální odpad 
 

Čl.  3 
Místa určená k ukládání  komunálního odpadu 

(změna viz vyhl. č. 6/2004, platnost změny k 1. 1. 2005) 
 

1.  Pro shromažďování  komunálního odpadu včetně jeho nebezpečných složek jsou občanům 
a také osobám uvedeným v čl. 1 odst. 2  určena pouze tato místa a je stanoven pouze tento 
systém: 

a)  popelnice (klasická 110 l nádoba - dále jen popelnice) slouží pouze k shromažďování  
zbytkového odpadu po jeho vytřídění - tj. odpadu  kromě níže neuvedeného 

b)  pytle označené logem TS Králíky (dále jen pytle) slouží v integrovaných obcích (místo 
popelnice) pouze k shromažďování zbytkového odpadu po jeho vytřídění - tj. odpadu kromě 
níže neuvedeného. Pytle budou odkládány ke krajnici hlavní komunikace v obci. Přesné 
označení úseků komunikací jsou uvedeny v samostatné příloze č. 1 této vyhlášky.    

c)  zelené nádoby a dělené velkoobjemové kontejnery (dále jen nádoby na tříděný sběr) slouží 
výhradně k shromažďování  papíru, skla a  plastových PET láhví. Přesné označení 
umístění těchto kontejnerů je uvedeno v samostatné příloze č. 2 této vyhlášky. 

d)  maloobjemové kontejnery umístěné v síti elektroobchodů a ve školách slouží k 
shromažďování suchých elektrických galvanických článků (tzv. „monočlánky“) 

e)  maloobjemový kontejner umístěný v lékárně U Černého orla a v ordinaci MUDr. Němečka 
slouží k shromažďování  starých léků 

f)  sběrné dvory ve městě slouží k shromažďování velkoobjemového odpadu,větších 
plastových předmětů, kovů, kompostovatelného odpadu, textilu. Místa a termíny konání 
sběrných dvorů jsou uvedeny v samostatné příloze č. 3 této vyhlášky. 

g)  Recyklační dvůr v areálu TS Králíky slouží k shromažďování velkoobjemového 
odpadu,větších plastových předmětů, kovů, kompostovatelného odpadu, textilu, barev, 
lepidel, pryskyřice, rozpouštědel, kyselin, hydroxidů, odmašťovacích přípravků, 
fotochemikálií, léků, pesticidů, suchých nebo mokrých elektrických galvanických článků, 
zářivek či jiných odpadů s obsahem rtuti, nádobek od sprejů, zařízení s obsahem freonů a 
elektrotechnický odpad. Otevírací doba Recyklačního dvora je uveden v samostatné 
příloze č. 3 této vyhlášky. 

h)  Mobilní sběrné dvory v integrovaných obcích slouží k shromažďování velkoobjemového 
odpadu,větších plastových předmětů, kovů, kompostovatelného odpadu, textilu, barev, 
lepidel, pryskyřice, rozpouštědel, kyselin, hydroxidů, odmašťovacích přípravků, 
fotochemikálií, léků, pesticidů, suchých nebo mokrých elektrických galvanických článků, 
zářivek či jiných odpadů s obsahem rtuti, nádobek od sprejů, zařízení s obsahem freonů a 
elektrotechnický odpad. Místa a termíny konání mobilních sběrných dvorů jsou uvedeny 
v samostatné příloze č. 3 této vyhlášky. 

i)  Odpadkové  koše rozmístěné v  územním obvodu města slouží výhradně jen 
k shromažďování drobného odpadu, např.: obalů od zkonzumovaných nanuků, bonbónů, 
občerstvení a podobného zboží, slupek od ovoce, cigaretových nedopalků. 

j)  Areál sběrného dvora firmy Vydrus spol. s r.o., Plynárenská 384, 561 69 Králíky slouží ke 
shromažďování jednotlivých složek tříděného odpadu, tj. papíru, skla, kovů a  plastových 
PET láhví. 

 
  

 Čl.  4 
 Povinnosti fyzických osob 



 

 Fyzické osoby jsou povinny odkládat komunální odpad pouze na místech určených 
v čl. 3 této vyhlášky. 
 

Část třetí 
Stavební odpad 

 
Čl.  5 

Nakládání se stavebním odpadem  
 

1. Stavební odpad vzniklý při stavební činnosti bude odkládán podle jeho rozsahu 
následovně: 
 a)  v Recyklačním dvoře TS Králíky - pouze malé množství stavebního odpadu vzniklé 
při  
 stavební činnosti menšího rozsahu (např. výměna vany). Uložení odpadu hradí 
oprávněné osobě ten, kdo odpad odkládá a to dle stanoveného ceníku.   

b)  b)  do velkoobjemových kontejnerů přistavených na objednávku u oprávněné 
osoby , která je po naplnění odveze k dalšímu využití nebo zneškodnění. Veškeré 
náklady s tímto spojené si hradí žadatel. 

2.  Ustanovením bodu 1 se nevylučuje možnost zajistit si odkládání, odvoz a zneškodnění 
 tohoto druhu odpadu vlastními prostředky, příp. jiným způsobem, a to v souladu 
s platnými  právními předpisy. 
 

Část čtvrtá 
Poplatek za komunální odpad 

 
Čl.  6 

Zavedení nového místního poplatku 
 
 Za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování 
komunálního odpadu je ve Městě Králíky zaveden v souladu se zákonem č. 565/1990 Sb. o 
místních poplatcích ve znění pozdějších předpisů nový místní poplatek. Výše poplatku a 
další podrobnosti k jeho zavedení a výběru jsou upraveny samostatnou vyhláškou  
Zastupitelstva města Králíky.  

 
Část pátá 

Ustanovení přechodná a závěrečná 
 

Čl. 7 
Sankce  

 Porušení této vyhlášky bude postihováno podle obecně závazných právních předpisů, 
zejména zákona o přestupcích č. 200/1990 Sb. ve znění platných předpisů. 
 

Čl.  8 
Kontrolní činnost 

Dohled a kontrolu dodržování ustanovení této obecně závazné vyhlášky provádějí 
pracovníci Městského úřadu Králíky, odboru výstavby a technické správy města. 

 
 
 
 
 
 

Čl.  9 



 

Zrušovací ustanovení 
 Ruší se obecně závazná vyhláška MZ  Králíky č. 10/98 o nakládání s komunálním a 
stavebním odpadem, schválená dne 19.1. 1998.  
  
 

Čl.  10 
Účinnost 

 Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2002.  
 
 
 
 
 
 
Ing. Ladislav T Ó T H  v.r.                         Ing.Anton Z I M A 
v.r. 
          místostarosta                                        starosta 
 


