
OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA M ĚSTA STRAKONICE  č. 5/2013 
 

o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování 
komunálních odpadů a systému nakládání se stavebním odpadem 

 
Zastupitelstvo města Strakonice se na svém zasedání dne 11.12.2013  usnesením č.     
582/ZM/2013 usneslo vydat podle ustanovení § 17 odst. 2 zákona č. 185/2001 Sb., o 
odpadech a o změně některých dalších zákonů, v platném znění, a v souladu s ustanovením § 
10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v 
platném znění, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen vyhláška): 
 
 

Článek 1 
Úvodní ustanovení  

 
1. Tato vyhláška stanovuje systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a 

odstraňování komunálních odpadů a systém nakládání se stavebním odpadem vznikajícím 
na území města Strakonice. 

 
 

Článek 2 
Třídění komunálních odpadů 

 
1. Fyzické osoby jsou povinny komunální odpady vznikající na území města Strakonice 

třídit na následující složky: 
a) využitelné složky (papír, lepenka, sklo, plasty, tetrapak, kovy), 
b) objemný odpad z domácností  (např. starý nábytek, koberce atd.), 
c) nebezpečné odpady, 
d) odpady rostlinného původu ze zahrad, 
e) kovy 
f) textil, oděvy, obuv, kabelky, hračky, 
g) potravinářské oleje a tuky, 
h) elektrozařízení,  
i) baterie – tužkové, ploché, knoflíkové, monočlánky a akumulátory, 
j) použité světelné zdroje a svítidla, 
k) směsný komunální odpad – je zbylý komunální odpad po stanoveném vytřídění dle odst. 1 

písm. a) až j). Směsný komunální odpad je i odpad odložený do odpadkových košů 
umístěných na veřejných prostranstvích.  

 
 

Článek 3 
Nebezpečné složky komunálního odpadu 

 
1.  Nebezpečný odpad je definován ve zvláštním právním předpise1). 
2.  Vyřazené nepotřebné léky mohou fyzické osoby odevzdat do lékáren na místo k tomu 

určené.  
3.  Nebezpečné odpady jsou fyzické osoby povinny odevzdat ve vyhrazených prostorech 

sběrného dvora U Blatenského mostu a ve sběrném dvoře v  Tovární ulici. Provozní doby 
sběrných dvorů jsou uvedeny v příloze č. 1. 

                                                 
1)  § 4 odst.1 písm. a) zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, v platném znění 
 



Článek 4 
Místa určená k odkládání komunálních odpadů 

 
1. Fyzické osoby jsou povinny vytříděné složky komunálního odpadu, zbytkový odpad a další 

výše uvedené využitelné komodity odkládat do sběrných nádob a na místa k tomu městem 
určená: 

a) papír a lepenka – sběrné nádoby s nápisem PAPÍR, sběrné suroviny, sběrné dvory, 
b) plast a tetrapak – sběrné nádoby s nápisem PLASTY, sběrné dvory, 
c) sklo – sběrné nádoby s nápisem SKLO, sběrné dvory, 
d) směsný komunální odpad – typizované sběrné nádoby s nápisem směsný komunální 

odpad o objemu 110, 240 a 1100 litrů, 
e) objemný odpad – sběrné dvory, 
f)       nebezpečný odpad – sběrné dvory,  
g) rostlinný odpad ze zahrad – sběrné dvory,   
h) kovy – sběrné dvory, sběrné suroviny, 
i) textil, oděvy, obuv, kabelky, hračky – sběrné nádoby určené pro sběr textilu, sběrné 

dvory, 
j) potravinářské oleje a tuky – sběrné nádoby o objemu 110 l s nápisem upotřebené oleje 

a tuky, sběrné dvory, 
k) elektrozařízení – drobné elektrozařízení sběrné nádoby s nápisem elektrozařízení, 

ostatní elektrozařízení sběrné dvory, 
l) baterie – tužkové, ploché, knoflíkové, monočlánky a akumulátory – sběrné nádoby 

s nápisem zpětný odběr baterií a drobného elektrozařízení, místa určená pro zpětný 
odběr baterií, 

m) použité světelné zdroje a svítidla – místa určená pro zpětný odběr osvětlovacích 
zařízení, sběrné dvory. 

2. Vytříděný komunální odpad mohou fyzické osoby odevzdat i na místa na území města 
Strakonice, ve kterých je zajišťován sběr nebo výkup tříděných složek komunálního 
odpadu dle platných právních předpisů.  

3. Do odpadkových košů umístěných na veřejném prostranství lze ukládat pouze drobný 
odpad související s krátkodobým pobytem osob na veřejných prostranstvích města. Do 
těchto košů je zakázáno ukládat komunální odpad  z domácností a nebezpečný odpad. 

4. Rostlinný odpad ze zahrad mohou fyzické osoby zpracovávat vlastním kompostováním.  
 
 

Článek 5 
Nakládání se stavebním odpadem 

 
1. Stavební a demoliční odpad vzniklý na území města při stavební činnosti fyzických osob 

není odpadem komunálním.  
2. Vytříděné recyklovatelné složky stavebního odpadu (např. beton, cihly, střešní tašky, 

keramické výrobky apod.) se přednostně nabídnou provozovateli zařízení na úpravu 
stavebního materiálu. Přehled těchto provozovatelů je uveden na Městském úřadu 
Strakonice, odboru životního prostředí a na internetových stránkách Krajského úřadu 
Jihočeského kraje. 

3.  Pokud není stavební odpad k recyklaci vhodný, předává se k odstranění na skládku odpadů 
povolenou příslušným správním orgánem nebo předáním oprávněné osobě.   

4. Odstranění stavebního odpadu se provádí předáním oprávněné osobě na vlastní náklady.  
5. Neupravený stavební a demoliční odpad nelze bez rozhodnutí příslušného správního orgánu 

využívat na jakékoliv terénní úpravy.  
 



Článek 6 
Zrušovací ustanovení 

 
Zrušuje se obecně závazná vyhláška města Strakonice č. 8/2012 ze dne 12.12.2012, o 
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních 
odpadů a systému nakládání se stavebním odpadem. 

 
 

Článek 7 
Účinnost  

 
Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyhlášení. 
 
 
 
 
 

..…………………………………. 
Mgr. Ing. Pavel Vondrys v.r. 

starosta 
 
 
 
 

………………………… 
Ing. Pavel Pavel v.r. 

místostarosta 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vyvěšeno na úřední desce dne: 
Sejmuto z úřední desky dne: 
 

 
 

Přílohy: 
č. 1 – Provozní doba sběrných dvorů 
č. 2 - Systém, frekvence a trasy sběru odpadu dle ulic 
 

 
 
 
 
 
 



Příloha č. 1 
Provozní doba sběrných dvorů 

 
 

Tovární ulice, Strakonice: 
 
pondělí - pátek:     13,00 - 17,00 hodin  
sobota:     8,30 - 12,00 hodin  a 13,00 - 17,00 hodin 
neděle:     8,30 - 12,00 hodin 
 
 
 
U Blatenského mostu, Strakonice: 
 
pondělí - pátek:  8,30 - 12,00 hodin a 13,00 - 18,00 hodin letní čas 
    8,30 - 12,00 hodin a 13,00 - 17,00 hodin zimní čas 
sobota:    8,30 - 12,00 hodin a 13,00 – 17,00 hodin 
neděle:    8,30 – 12,00 hodin  
 
 
 
 
 
Příloha č. 2 

Systém, frekvence a trasy sběru odpadu dle ulic 
 

Město Strakonice má pro nakládání s  komunálním odpadem zaveden systém shromažďování, 
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu umístěného ve 
sběrných nádobách (popelnice, kontejnery) takto: 
 
Pond ělí           
1.trasa B. Havlasy Boubínská Bučkova Českých lesů Hraniční 
  K.Dvořáka Lesní Na Muškách Na Stráni Nad Školou 
  Chmelenského Hallova Pohraniční Stráže   Povážská 
  Přední Ptakovice Ptákovická Strojařů Šumavská Trachtova 
  U Studánky U Vodojemu U Zahrádek     
2.trasa Čelakovského Hrnčířská Kosmonautů Krále J. z Poděbrad   
  Mládežnická Mlýnská Na Křemelce Na Ohradě Na Stráži 
  Obránců Míru Pionýrská Písecká Podskalská Radomyšlská 
  Sídliště 1.máje Textiláků Tržní Sokolovská Spojařů 
  U Nádraží         
3.trasa Družstevní Dukelská Hajská Heydukova Klostermannova 
  Modlešovice Podsrp Podsrpenská Stavbařů   
  U Blaten. mostu Volyňská       
Úterý           
1.trasa B.Němcové Baarova Dr.Jiřího Fifky Husova Chelčického 
  Jezerní Jiráskova Kalvárie Kopretinová Kosatcová 
  Krále J. z Poděbrad Liliová Mánesova Na Dubovci Plánkova 
  Pomněnková Sasanková Smetanova Sv.Čecha Šmidingerova 
  Tylova Vrchlického Zahradní Zvolenská Zvonková 
  Želivského Žižkova       
2.trasa Arch. Dubského Bavorova Dr.Jiřího Fifky Erbenova Pod Hradem 



  Tovární V Lipkách Zámek     
3.trasa 5.května Alf.Šťastného Bezděkovská Holečkova Katovická 
  Kochana z Prachové Komenského Krátká Luční Na Ostrově 
  Palackého náměstí Školní       
  U Sv. Markéty         
Středa           
1.trasa Bahenní Dražejov K Dražejovu Labutí Leknínová 
  Lipová Mikoláše Alše Na Hrázi Na Rozhledech Na Střelnici 
  Nová Otavská Pod Kuřidlem Podskalí Prof.Skupy 
  Rybniční Sadová Skalní Slunečná Střela 
  Švandy Dudáka U Větrolamu U Vrbiček Virt Virtova 
  Vodní         
2.trasa Husova Chelčického Máchova Nábřežní Mírová 
  Mudr.K. Hradeckého P.Bezruče Plánkova Prof.A.B.Svojsíka   
Čtvrtek            
1.trasa U Řepické zastávky         
            
2.trasa Arch. Dubského Budovatelská Čelakovského Družstevní Hrnčířská 
  Katovická Klostermannova Kosmonautů Krále J. z Poděbrad   
  Mládežnická Mlýnská Na Ohradě Na Stráži Nerudova 
  Obránců Míru Pionýrská Písecká Sídliště 1.máje Sokolovská 
  Stavbařů Spojařů Textiláků Tržní Zvolenská 
  Želivského         
3 trasa Havlíčkova Lidická Raisova Za Pilou   
Pátek           
1 trasa Bavorova Bezděkovská Blatenská Borová Březová 
  Buková Dukelská Heydukova Jedlová Jeronýmova 
  Lidická Mezi Lesy Na Stráži Na Výsluní Nebřehovická 
  Pod Hájovnou Pod Hliničnou Pod Lesem Prácheňská Radomyšlská 
  Školní Tisová Václavská Velké náměstí Vodárenská 
  Zeyerova nábřeží Za Rájem       
            
2 trasa Bavorova Bažantnice U Židov. hřbitova   V Holi 
            
 


