
1 
 

 

Město Ústí nad Orlicí 
 
 

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA 
č. 1/2019 

 

 
O STANOVENÍ SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU, PŘEPRAVY, TŘÍDĚNÍ, 
VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ A O STANOVENÍ 
SYSTÉMU NAKLÁDÁNÍ SE STAVEBNÍM ODPADEM 

 
 
 
Zastupitelstvo města Ústí nad Orlicí se na svém zasedání dne 11. 2. 2019 usnesením 
č.  75/3/ZM/2019 usneslo vydat na základě § 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 (dále jen „vyhláška“): 

1. 
ÚVODNÍ USTANOVENÍ 

Tato vyhláška stanovuje systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování 
komunálních odpadů a systém nakládání se stavebním odpadem na území města Ústí nad Orlicí, 
tj. v katastrálním území Ústí nad Orlicí, Hylváty, Kerhartice nad Orlicí, Gerhartice, Černovír u Ústí nad 
Orlicí, Oldřichovice u Ústí nad Orlicí, Knapovec, Horní Houžovec a Dolní Houžovec (dále jen „město“). 

2. 
SLOŽKY KOMUNÁLNÍHO ODPADU 

Komunální odpad se třídí na složky: 

1) Papír - např. noviny, časopisy, letáky, kartony, hladká a vlnitá papírová lepenka, balicí papír, 
kancelářský papír, papírové sáčky, sešity, knihy a další obaly a výrobky označené např. 
následujícími symboly:1) 

Vysvětlivky: 20 PAP vlnitá lepenka (papír)   

21 PAP hladká lepenka (papír) 

22 PAP papír 

Symboly:  
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2) Plasty - např. PET lahve, čiré plastové fólie a čiré obaly bez potisku (např. polyethylén, 
mikrotén, strečová fólie), ostatní směsný plast (např. barevné fólie a obaly, fólie a obaly 
s potiskem, plastové kelímky, igelitové tašky, obaly z celofánu, plastové hračky a potřeby pro 
domácnost, polystyren) a další obaly a výrobky označené např. následujícími symboly:2) 

        Vysvětlivky: 1 PET – polyethylen-tereftalát 

               2 E-HD – (HDPE) polyethylen vysoké hustoty 

                                       3 PVC – polyvinylchlorid 

                                       4 PE-LD – (LDPE) polyethylen nízké hustoty 

                                       5 PP – polypropylen 

                                       6 PS – polystyren 

                                       7-19 – ostatní druhy plastů   

        Symboly: 

 

3) Sklo - (třídí se na bílé a barevné) např. obalové sklo (např. nevratné skleněné lahve, sklenice 
od marmelád, kompotů, lahvičky od kosmetiky, mycích a čisticích prostředků), tabulové sklo 
(např. okenní sklo) a další obaly a výrobky označené např. následujícími symboly:3) 

       Vysvětlivky: 70 GL – bílé sklo 

                  71 GL – zelené sklo 

    72 GL – hnědé sklo 

         Symboly:                       

 

4) Kovy - např. železný šrot, kovové obaly a výrobky např. plechovky od nápojů a potravin, 
kovové tuby a uzávěry, hliníkové fólie a další obaly a výrobky označené např. následujícími 
symboly: 

Vysvětlivky:   40 FE – ocel 

    41 ALU – hliník 

Symboly: 

 

5) Nápojové kartony (nazývané někdy také tetrapak) - jsou obaly vyrobené z více materiálů např. 
obaly od džusů, vína, mléčných výrobků, označené např. následujícími symboly: 

Vysvětlivky: 81 C/PAP – převládá papír 

    84 C/PAP/ALU – převládá papír a hliník 
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Symboly: 

                                                     

6) Nebezpečné odpady a obaly znečištěné nebezpečnými látkami 

a) zdravotnické obaly  

b) ostatní - např. olejové filtry, obalový materiál znečištěný škodlivinami, odpad rtuti, 
kosmetické přípravky s prošlou záruční lhůtou, odpadní oleje, nátěrové hmoty, lepidla, textilní 
materiál znečištěný škodlivinami, chemikálie, léčiva. 

7) Biologický odpad rostlinného původu (dále jen „bioodpad“) - např. listí, plevel, tráva, drcená 
nebo naštěpkovaná dřevní hmota, slupky a zbytky ovoce a zeleniny, spadlé ovoce, skořápky 
ořechů, pecky z ovoce, pokojové květiny (bez květináčů), řezané květiny (bez spojovacích 
drátů, stuh a dalších ozdob). 

8) Textilní materiály (dále jen „textil“) - např. ošacení, ložní prádlo, záclony, ručníky, ubrusy. 4) 

9) Objemný odpad - je odpad, který vzhledem ke svým rozměrům, hmotnosti apod. neumožňuje 
jeho uložení do odpadových nádob o objemu do 1100 l např. nábytek, podlahové krytiny 
velkých rozměrů. 

10) Směsný komunální odpad - je odpad, který zůstane po vytřídění složek uvedených v odstavcích 
1 - 9 tohoto článku např. smetí, popel, saze, porcelán, keramika, výrobky z kůže a gumy. Patří 
sem také kombinované obaly (tzn. obal je vyroben z více materiálů), které bývají  označeny 
trojúhelníkem s čísly nebo písmeny C/... , kdy údaj za lomítkem uvádí materiál, který převládá 
např. C/PE = kombinovaný obal, kde převládá polyethylen.5) 

3. 
ODDĚLENÉ SOUSTŘEĎOVÁNÍ, SBĚR A SVOZ JEDNOTLIVÝCH SLOŽEK 

KOMUNÁLNÍHO ODPADU 

1) Oddělené soustřeďování, sběr a svoz jednotlivých složek komunálního odpadu je zajišťováno 
prostřednictvím:  

 Zvláštních sběrných nádob (kontejnery), které jsou rozmístěny celý rok na stanovištích. 
Přehled stanovišť a podmínky pro přijímání odpadu budou zveřejněny obvyklým způsobem 
např. v Ústeckých listech, na internetových stránkách města, v informačních letácích. 
- Kontejnery na papír, plasty a nápojové kartony, sklo a kovy: zvony modré, žluté, bílé, 

zelené a šedé. 
- Kontejnery na textil: kovové hranaté bílé. 
- Nádoby na bioodpad 

a) bionádoby plastové hnědé o objemu 240 l, 
b) biokontejnery plastové hnědé o objemu 1100 l, 

- Sběrné nádoby je potřeba umístit ve stanovených svozových dnech na dobu nezbytně 
nutnou na určená stanoviště.  

- Stanoviště sběrných nádob pro bioodpad7) je místo, kde jsou nádoby trvale nebo přechodně 
umístěny za účelem dalšího nakládání. Stanoviště sběrných nádob pro bioodpad jsou 
individuální nebo společná pro více uživatelů. Místo pro přebírání oprávněnou osobou je 
stejné pro bioodpad i směsný komunální odpad, přejímka odpadu se liší termínem.  

- Termíny svozů a podmínky pro ukládání odpadů směsného komunálního i bioodpadu budou 
zveřejněny obvyklým způsobem např. v Ústeckých listech, na internetových stránkách 
města, v informačních letácích. 
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 Sběrné pytle (systém Svoz dům od domu) 
- Pytlový způsob je určen pro tyto složky komunálního odpadu: papír, plast a nápojové 

kartony. Jednotlivé složky se ke svozu předávají zabalené odděleně v barevně odlišených 
pytlech (žlutý, modrý a oranžový) a lze jej označit stanoveným způsobem.6) 

- Stanoviště sběrných pytlů jsou shodná se stanovišti sběrných nádob na směsný komunální 
odpad, viz odst. 5 tohoto článku. 

- Označení předávaných složek komunálního odpadu umožňuje zpětnou kontrolu kvality 
třídění, vyhodnocení množství vytříděných odpadů jednotlivými osobami a následně úlevu 
z místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání 
a odstraňování komunálních odpadů, který se stanovuje samostatnou obecně závaznou 
vyhláškou. 

- Termíny svozů, požadavky na balení, způsob označení předávaného odpadu a další 
podmínky pro přijímání odpadů budou zveřejněny obvyklým způsobem např. v Ústeckých 
listech, na internetových stránkách města, v informačních letácích. 

 Sběrný dvůr a výkupny surovin 
Provozní doba a podmínky pro přijímání odpadu budou zveřejněny obvyklým způsobem např. 
v Ústeckých listech, na internetových stránkách města, v informačních letácích. 
- sběrný dvůr společnosti TEPVOS, spol. s r.o. v ulici Královéhradecká v Ústí nad Orlicí 
- výkupny surovin:  

Recycling–kovové odpady a.s., Lázeňská 1540, 562 01 Ústí nad Orlicí 
SKB, spol. s r.o., Vrbová 655, 562 03 Ústí nad Orlicí 

 Sběrné nádoby  
- Nádoby na směsný komunální odpad 

a) popelnice kovové o objemu 110 l, 
b) popelnice plastové o objemu 120 l a 240 l, 
c) kontejnery kovové a plastové o objemu 1100 l, 
d) odpadkové koše jsou umístěny na veřejných prostranstvích a slouží výhradně pro 

ukládání drobného směsného komunálního odpadu. 
- Sběrné nádoby je potřeba umístit ve stanovených svozových dnech na dobu nezbytně 

nutnou na určená stanoviště.  
- Stanoviště sběrných nádob7) je místo, kde jsou nádoby trvale nebo přechodně umístěny 

za účelem dalšího nakládání se směsným komunálním odpadem oprávněnou osobou. 
Stanoviště sběrných nádob jsou individuální nebo společná pro více uživatelů.  

- Termíny svozů a podmínky pro ukládání odpadů budou zveřejněny obvyklým způsobem 
např. v Ústeckých listech, na internetových stránkách města, v informačních letácích. 

 Mobilní způsoby sběru   
Mobilním způsobem sběru s obsluhou je zajišťován svoz tříděného odpadu, včetně mobilní 
sběrny nebezpečných odpadů. Do přistavených velkoobjemových kontejnerů je přijímán také 
odpad rostlinného charakteru (větve, keře, atp.). Odpad, který patří do popelnic, nelze 
do kontejnerů ukládat. Informace o mobilním sběru jsou zveřejňovány obvyklým způsobem 
např. v Ústeckých listech, na internetových stránkách města, v informačních letácích. 
 

2) Pro většinu složek komunálního odpadu je určeno několik způsobů odděleného soustřeďování 
a je možné použít kterýkoliv z nich nebo je použít v libovolné kombinaci: 

 

Složka komunálního odpadu Místo určené k ukládání 

Papír Kontejnery modré 

 Svoz dům od domu - modrý pytel 

 Sběrný dvůr 

 Výkupny surovin 
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Plast Kontejnery žluté 

 Svoz dům od domu - žlutý pytel 

 Sběrný dvůr 

 Výkupny surovin 

Sklo bílé Kontejnery bílé 

 Sběrný dvůr 

 Výkupny surovin 

Sklo barevné Kontejnery zelené 

 Sběrný dvůr 

 Výkupny surovin 

Nápojové kartony Kontejnery žluté 

 Svoz dům od domu - oranžový pytel 

 Sběrný dvůr 

 Výkupny surovin 

Kovy Kontejnery šedé 

 Sběrný dvůr 

 Mobilní způsob sběru – velkoobjemové kontejnery 

 Výkupny surovin 

Nebezpečné odpady Sběrný dvůr 

 Mobilní způsob sběru – velkoobjemové kontejnery 

Objemný odpad Sběrný dvůr 

 Mobilní způsob sběru – velkoobjemové kontejnery 

Biologický odpad Bionádoby a biokontejnery hnědé 

 Sběrný dvůr 

 Mobilní způsob sběru – velkoobjemové kontejnery 

Směsný komunální odpad Nádoby na směsný komunální odpad  
 popelnice kovové o objemu 110 l  
 popelnice plastové o objemu 120 l a 240 l  
 kontejnery kovové a plastové o objemu 1100 l 
 odpadkové koše 

Textil Kontejnery kovové bílé 

 Sběrný dvůr 

Jedlé oleje Sběrný dvůr 

 

4. 
SYSTÉM NAKLÁDÁNÍ SE STAVEBNÍM ODPADEM 

1) Stavební odpad není odpadem komunálním a lze ho použít, předat či odstranit pouze zákonem 
stanoveným způsobem.   

2) Malé množství stavebního odpadu je možné po předcházející dohodě s provozovatelem 
sběrného dvora předat k odstranění do sběrného dvora. Náklady spojené s uložením odpadu 
hradí provozovateli sběrného dvora ten, kdo odpad odkládá.   

3) Ustanovením odstavce 2 tohoto článku se nevylučuje možnost zajistit si odkládání, odvoz 
a odstranění stavebního odpadu vlastními prostředky příp. jiným způsobem, a to v souladu 
s obecně závaznými právními předpisy. 

5. 
SANKCE  

Porušení této vyhlášky bude postihováno podle obecně závazných právních předpisů8). 
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6. 
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

1) Nabytím účinnosti této vyhlášky se zrušuje Obecně závazná vyhláška Města Ústí nad Orlicí 
č. 1/2016, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání 
a odstraňování komunálních odpadů a systém nakládání se stavebním odpadem. 

2) Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 15. března 2019. 

 
 
Odkazy: 
1) Mezi papír nepatří: např. uhlový a voskovaný papír, pleny, hygienické potřeby, obaly a výrobky označené jinými 

symboly než symboly pro označování obalů vyrobených z papíru a lepenky. 
2) Mezi plasty nepatří: např. obaly od nebezpečných látek (jako jsou např. motorové oleje, chemikálie, barvy), pěnové 

materiály (např. molitan, pryž), elektrické kabely, výrobky z PVC (např. podlahové krytiny, vodoinstalační materiál) 
a obaly a výrobky označené jinými symboly než symboly pro označování obalů vyrobených z plastů. 

3) Mezi sklo nepatří: např. sklo s drátěnou výztuží, zrcadla, autosklo, keramika, porcelán, žárovky, zářivky, televizí 
obrazovky, monitory, obaly a výrobky označené jinými symboly než symboly pro označování obalů vyrobených 
ze skla.  

4) Mezi textil nepatří mokrý textil, textil znečištěný oleji a jinými chemikáliemi, koberce, matrace, molitan, stany, spací 
pytle, netextilní materiály. 

5) Mezi směsný komunální odpad nepatří: např. stavební odpad, pneumatiky, uhynulá zvířata, složky komunálního 
odpadu uvedené v článku 2 odstavcích 1 – 9. 

6) Čárový kód, který je k vyzvednutí na pokladně městského úřadu v Ústí nad Orlicí nebo v Zákaznickém centru 
společnosti TEPVOS, spol. s r.o. v ul. Královéhradecká. 

7) Stanoviště sběrných nádob jsou stanovena v závislosti na stavu a průjezdném profilu jednotlivých komunikací 
na území města a také v závislosti na klimatických podmínkách tzn., že např. v zimním období může být stanoviště 
sběrných nádob oproti zbývající části roku jinde, a to po dohodě Města Ústí nad Orlicí s oprávněnou osobou, která 
provádí jejich svoz.   

8) Např. zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech 
a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

 

 
 

Petr Hájek v. r.  
starosta  

Jiří Preclík v. r. 
místostarosta 

Mgr. Pavel Svatoš v. r. 
místostarosta 

Matouš Pořický v. r. 
místostarosta 

 
 
 
 
 
Vyvěšeno dne:   
 
 
Sejmuto dne:  
  


