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o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání 

a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem 

na území města Ledeč nad Sázavou  

  

 

 

 



  

Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou se na svém zasedání dne 22.12.2008 usnesením číslo 

7.2008/5ZM-vy) usneslo vydat na základě ustanovení § 17 odst. 2 a zák. č. 185/2001 Sb., o 

odpadech, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) 

zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou 

vyhlášku: 

 

Článek  1 

Předmět a působnost obecně závazné vyhlášky. 

 
1. Obecně závazná vyhláška (dále jen “vyhláška”) stanoví systém shromažďování, sběru, 

přepravy, třídění, využívání a odstraňování  komunálních odpadů vznikajících na území 

města Ledeč nad Sázavou, včetně nakládání se stavebním odpadem
1)

.  

2. Vyhláška se vztahuje na: 

a) fyzické osoby mající na území obce trvalý pobyt a fyzické osoby, které se na území 

obce zdržují a produkují odpad 

b) fyzické osoby vlastnící na území obce stavbu určenou nebo sloužící k individuální 

rekreaci 

c) právnické osoby a fyzické osoby oprávněné k podnikání, které produkují odpad 

zařazený podle katalogu odpadů jako odpad podobný komunálnímu a mají uzavřenu 

písemnou smlouvu s obcí o využití systému zavedeného obcí pro nakládání 

s komunálním odpadem 

 

 

Článek  2 

Třídění komunálního odpadu 
 
Komunální odpad (dále jen "odpad") se třídí na: 

a) tříděný odpad (využitelné složky komunálního odpadu), který se dále třídí na papír, sklo 

čiré, sklo barevné, plasty, nápojové kartony, kovy, bioodpad, dřevo 

b) objemný odpad 

c) nebezpečný odpad 

d) směsný odpad (zbytkový komunální odpad) po vytřídění dle písmen a) – c) 

  

Článek  3 

Místa určená pro odkládání jednotlivých složek KO 

 

1. Místa určená pro odkládání složek komunálních odpadů jsou:  

a) speciální sběrné nádoby na tříděný odpad podle Čl. 2., které jsou označeny druhem 

odpadu ; jsou na území města umístěny na stálých stanovištích,  

b) typizované sběrné nádoby na směsný komunální odpad po vytřídění (popelnice), 

c) sběrný dvůr v Ledči nad Sázavou, ul. Pivovarská, kde se ukládá velkoobjemový 

odpad, pneumatiky, nábytek, elektropříjímače, elektrošrot, dřevní odpad apod., 

d) odpadkové koše umístěné na veřejných prostranstvích pro ukládání drobných odpadů 

vzniklých při pohybu fyzických osob po těchto prostranstvích, 

e) skládky, které jsou umístěny mimo území města Ledeč nad Sázavou ( skládky Světlá 

nad Sázavou, Čáslav, Trhový Štěpánov), 



  

f) velkoobjemový kontejner u hřbitovů pro odpad vzniklý při údržbě hrobových míst, 

zajištění čistoty a pořádku na hřbitovech, 

g) sběrny a výkupny odpadů,  

h) jiná místa, pokud je v nich organizován sběr určitých složek odpadu nebo jejich 

zpětný odběr. 

 

2. Místa určená pro odkládání nebezpečných složek komunálního odpadu jsou:  

a) sběrný dvůr v  Ledči nad Sázavou, ul. Pivovarská, 

b) sběrné nádoby v lékárnách v Ledči nad Sázavou pro sběr nevyužitých zbytků léků, 

c) sběrny a výkupny odpadů, 

i) jiná místa, pokud je v nich organizován sběr určitých nebezpečných složek odpadu 

nebo jejich zpětný odběr. 
 

Článek  4 

Realizace svozu jednotlivých složek komunálního odpadu 

 
1. Svoz typizovaných sběrných nádob na směsný komunální odpad po vytřídění (popelnice) 

je na území města realizován v souladu se svozovým plánem svozové firmy. Informace o 

harmonogramu svozu podává městský úřad.  
 
2. Případné výjimky ze stanoveného harmonogramu budou vždy zveřejněny na úřední desce 

a vyhlášeny místním rozhlasem. 
 

Článek  5 

Nakládání s komunálním odpadem a používání sběrných nádob 

 

1. Komunální odpad se třídí na jednotlivé složky a ukládá se na místa určená touto 

vyhláškou.  
 
 
2. Směsný komunální odpad se ukládá do popelnic slučitelných se svozovou technikou 

příslušné svozové firmy. 
 

 

Článek  6 

Nakládání se stavebním odpadem 

 
1. Stavební odpad je stavební a demoliční odpad. Stavební odpad není odpadem 

komunálním. 

2. Stavební odpad vzniklý při stavební činnosti fyzických osob je možné ukládat do 

rozměrově vhodných kontejnerů, uložení a převoz zajišťovat tak, aby nedocházelo 

k nepříznivým hygienickým dopadům na území obce. 

3. Odvoz a likvidace stavebního odpadu je na náklady jednotlivých fyzických osob.   

4. Stavební odpad je možno ukládat, po dohodě se správcem skládky, na skládku.. 

5. Fyzické osoby mohou rovněž předávat stavební odpad do sběrného dvora v  Ledči nad 

Sázavou, ul. Pivovarská, a to v souladu s limity a podmínkami uvedenými v provozním 

řádu sběrného dvora. 

6. Výjimečně a po dohodě s městským úřadem může být vytříděný stavební odpad (suť, 

drobnější kámen, úlomky cihel apod.) využit v rámci území města. 
 
 
 
 
 



  

Článek  7 

Závěrečná ustanovení 

 

1. Nabytím účinnosti této vyhlášky se zrušuje Obecně závazná vyhláška č. 4/2001 o systému 

shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu a 

systému nakládání se stavebním odpadem  ve městě Ledeč nad Sázavou ze dne 

10.12.2001. 

2. Tato vyhláška nabývá účinnosti v souladu s ustanovením § 12 odst. 2) zák. č. 128/2000 

Sb., o obcích ( obecní zřízení ) dnem 01.01.2009  

 

 

 

 

 

                                                                                   
…………………….                                                                              .…………………. 

  Jaroslav Doležal                          Stanislav Vrba 

místostarosta města                           starosta města 

 

 
1) Vyhláška č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro 

účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog 

odpadů) 

 

 

Vyvěšeno na úřední desce dne:  23.12.2008           

 

Sejmuto z úřední desky dne:       9.1.2009 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


