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Obecně závazná vyhláška města Moravská Třebová č. 5/2006,  
 
 

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

odpadem, vznikajícím na území města Moravská Třebová 
 
 
      Zastupitelstvo města Moravská Třebová se dne 11. 12. 2006 usneslo usnesením  
č. 23/Z/111206  vydat podle ustanovení § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona  
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů,  a v souladu 
s ustanovením § 17 odst. 2 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku. 
 
 

Článek 1 
Předmět úpravy, působnost a závaznost vyhlášky 

 

(1) Tato obecně závazná vyhláška (dále jen „vyhláška“) stanoví systém shromažďování, 
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů (dále jen „systém“)  
a systém nakládání se stavebním odpadem, vznikajícím na území města Moravská Třebová.   

(2) Tato vyhláška je závazná zejména pro: 

a) všechny fyzické osoby, které mají na území města trvalý pobyt a další osoby, které se na 
území města zdržují, 

b) pro všechny fyzické osoby, které mají na území města stavbu určenou nebo sloužící 
k individuální rekreaci, ve které není hlášena k trvalému pobytu žádná fyzická osoba. 

(3) Všeobecné povinnosti při nakládání s odpady jsou dány zvláštním předpisem 1). 

(4) Základní pojmy jsou uvedeny ve zvláštním předpisu 1). 
 
 

Článek 2 
Nakládání s komunálním odpadem 

 

  (1) Komunální odpad lze podle této vyhlášky upravovat, využívat nebo odstraňovat pouze 
v zařízeních k tomu určených. Při této činnosti nesmí být ohrožováno nebo poškozováno 
životní prostředí a lidské zdraví.   

      (2) Fyzické osoby jsou povinny komunální odpad odděleně shromažďovat, třídit  
a předávat k využití a odstraňování dle systému, stanoveného touto vyhláškou.     

      (3) Komunální odpad se třídí následovně : 

a) využitelné složky komunálního odpadu 
- papír a papírová lepenka 
- plasty  
- sklo  
- kovy  
- nápojové kartony 
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b) nebezpečné odpady vytříděné z komunálního odpadu (odpad uvedený v Seznamu 
nebezpečných odpadů uvedeném v prováděcím právním předpise a jakýkoliv jiný odpad 
vykazující jednu nebo více nebezpečných vlastností uvedených v příloze č. 2. 
k zvláštnímu předpisu 1), např. motorové a mazací oleje, zbytky barev, ředidla, autobaterie, 
monočlánky, spotřební chemie, vyřazené léky, obaly znečištěné nebezpečnými odpady, 
vyřazené elektrické a elektronické zařízení obsahující nebezpečné látky, vyřazená zařízení 
obsahující chlorofluorovodíky aj.), 

c) objemný odpad (složka komunálního odpadu, která pro velké rozměry nemůže být 
odkládána do sběrných nádob na zbytkový odpad, např. koberce, nábytek, matrace apod.), 

d) zbytkový odpad, tj. odpad vzniklý po vytřídění využitelných a nebezpečných složek 
komunálního odpadu a objemného odpadu,  

e) biologický odpad (složka komunálního odpadu, která je schopna biologického rozkladu 
aerobním nebo anaerobním způsobem, např. odpad ze zahrad, listí, tráva, větve), 

f) stavební odpad, tj. stavební suť bez příměsi nebezpečných a vytřiditelných složek 
komunálního odpadu (cihelná, betonová suť, asfaltové kry bez příměsi dehtu). 

  (4) Pro třídění komunálního odpadu jsou osobám uvedeným v článku 1 určeny tyto sběrné 
nádoby : 

a) sběrné nádoby, sloužící k ukládání zbytkového odpadu po vytřídění, tj. smetí, popel, saze, 
nevratné obaly z domácností, kuchyňské odpady, 
- sběrné nádoby s kulatým víkem, plastové nebo kovové objemu 240, 120, 110, 90 nebo 

70 l, např. typ MEVA nebo OTTO se závěsy pro vyklápění, odpovídající normě EN 
840   

- kontejnery kovové nebo plastové objemu 1.100 l se závěsy a rozměry dle EN 840   
- modré PE pytle s logem Technické služby Moravská Třebová s.r.o. 

b)  kontejnery na tříděný odpad, barevně rozlišené,  umístěné na určených svozových místech  
(podrobněji viz příloha č. 1.), 

c) kontejnery na objemný odpad a stavební odpad – umístěné na sběrových dvorech, nebo 
v rámci mobilního sběru 

d) odpadkové koše – slouží k ukládání odpadu na veřejných prostranstvích. 

(5) Místy určenými k odkládání komunálních odpadů uvedených v článku 2 odst. 3, jsou 
(provozní doba bude zveřejněna způsobem v místě obvyklém): 

a) Sběrové dvory na ulici Zahradnická 21 a v Boršově, provozované Technickými službami 
Moravská Třebová s.r.o. - zařízení s obsluhou, kde lze odložit komunální odpady uvedené 
v článku 2 odst. 3, 

b) Karel Pliska - sběr surovin na ulici Piaristická 5 - zařízení s obsluhou určené pro sběr  
využitelných složek komunálního odpadu – papír a lepenka, kovy. 

c) Pavel Smékal – SUROVINY – sběr surovin na ulici Jateční 7 - zařízení s obsluhou určené 
pro sběr využitelných složek komunálního odpadu – papír a lepenka, kovy. 

(6) Místy určenými k odkládání elektrozařízení pocházející z domácností jsou sběrové 
dvory na ulici Zahradnická 21 a v Boršově, provozované Technickými službami Moravská 
Třebová s.r.o. 

  (7) Pro mobilní sběr komunálního odpadu se používají: 

a) mobilní kontejnery, které jsou určeny na biologický odpad dle článku 2 odst. 3. písm. e).   
b) traktorové vlečky, které jsou určeny na svoz nebezpečného a objemného odpadu 

dle článku 2 odst. 3. písm. b) a c).  
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(8) Mobilní kontejner a traktorová vlečka jsou přistavovány v pravidelných intervalech 
2 x ročně dle vyhlášeného jízdního řádu (stanoviště viz příloha č. 2. vyhlášky). V lednu se 
koná mimořádný mobilní svoz vánočních stromků. Termíny přistavování mobilních 
kontejnerů a traktorových vleček budou občanům vždy předem oznamovány prostřednictvím 
místního tisku.  

  (9) Vyřazené léky se odkládají v lékárnách:  

a) Lékárna U polikliniky (Svitavská 27),  
b) Lékárna Pod Věží, (nám. T. G. Masaryka 27),  
c) Lékárna Hippokrates (nám. T. G. Masaryka 3). 

  (10) Komunální odpad se ukládá pouze do sběrných nádob a to tak, aby je bylo možno 
řádně uzavřít a odpad z nich při manipulaci nevypadával. PE pytle musí být při svozu 
uzavřené a nepoškozené. 

  (11) S komunálním odpadem, který je uložen ve sběrných nádobách, smí manipulovat 
pouze její vlastník nebo oprávněná osoba 2).   

  (12) Při nakládání s komunálním odpadem je zakázáno: 

a) odkládat odpady mimo sběrné nádoby a zařízení, než jsou stanoveny v článku 2 odst. 4, 5 
a 7  

b) ukládat do sběrných nádob určených pro zbytkový odpad  
- komunální odpad, který může mít nebezpečné vlastnosti dané zvláštním předpisem 1) 

(např. žhavý popel, uhynulá zvířata, látky jedovaté, žíravé, infekční, radioaktivní, 
explozivní, zbytky léků, baterie, apod.), 

- který je využitelnou složkou komunálního odpadu dle článku 2, odst. 3. písm. a), 
- další odpady jako např. zeminu, stavební suť, kamení, cihly, trávu, stromky, 

c) ukládat do kontejnerů na tříděný odpad (papír, sklo, plasty, nápojové kartony) jiné druhy 
odpadů, 

  (13) Původci odpadů, kteří produkují odpad zařazený podle Katalogu odpadů jako odpad 
podobný komunálnímu (právnické osoby a fyzické osoby oprávněné k podnikání), mohou 
využít systém sběru, třídění, využívání a zneškodňování komunálních odpadů stanovený touto 
vyhláškou na základě písemné dohody s městem, uzavřené prostřednictvím oprávněné 
osoby 2), která je k tomuto zmocněna městem. 

  (14) Svozové dny sběrných nádob pro zbytkový odpad, uvedených v článku 2, odst. 4 
písm. a), jsou stanoveny v příloze č. 3. 

 
 

Článek 3 
Nakládání se stavebním odpadem 

 

(1) Stavební odpad vzniklý při činnosti fyzických osob (občanů) bude od nich přijat za 
úplatu dle platných ceníků ve sběrových dvorech na ulici Zahradnická a v Boršově. Stavební 
odpad bude odkládán do velkoobjemových kontejnerů oprávněné osoby. Tímto se nevylučuje 
možnost zajistit si odvoz tohoto odpadu a uložení na řízené skládce nebo manipulační ploše 
vlastními prostředky popř. jiným způsobem.  

(2) Stavební odpad musí být vždy předán pouze oprávněné osobě 2). 

(3) Podmínky přijetí stavebního odpadu oprávněnou osobou, jsou dány zvláštním 
předpisem 3).  
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(4) Původci odpadů (právnické osoby a fyzické osoby oprávněné k podnikání), při jejichž 
činnosti vzniká stavební odpad, jsou podle zvláštního předpisu 1) povinni tyto odpady převést 
do vlastnictví pouze oprávněné osobě 2), přičemž mohou využít systému nakládání se 
stavebním odpadem, provozovaném na území města Moravská Třebová. 
 
 

Článek 4 
Povinnosti fyzických osob 

 
 Fyzické osoby jsou povinny ode dne účinnosti této obecně závazné vyhlášky komunální 
odpad odděleně shromažďovat, třídit a předávat k využití a odstranění dle výše uvedeného 
systému. 
 

Článek 5 
Sankce 

 
 Porušení povinnosti při nakládání s komunálním odpadem a stavebním odpadem bude 
postihováno podle zvláštních předpisů 4).  

 
Článek 6 

Kontrolní činnost 
 
 Dohled nad nakládáním s komunálním odpadem provádí Městský úřad Moravská Třebová 
prostřednictvím odboru životního prostředí a odboru výstavby a územního plánování  
a Městská policie Moravská Třebová. 

 
 

Článek 7 
Zrušovací ustanovení 

 

    Zrušuje se obecně závazná vyhláška města Moravská Třebová č. 3/2006, o systému 
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a zneškodňování komunálních odpadů a 
systému nakládání se stavebním odpadem, vznikajícím na území města Moravská Třebová. 
 
 
 

Článek 8 
Účinnost 

 
Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem: 1. 1. 2007. 
 
 
 
 

RNDr. Josef Ošťádal 
starosta  

 
 

   JUDr. Miloš Izák                                                                         ing. Václav Mačát 
      místostarosta                                                                                 místostarosta 
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1)  zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů. 

2) Každá osoba, která je oprávněna k nakládání s odpady podle zákona o odpadech, nebo 
podle zvláštních právních předpisů, například zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském 
podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů. 

3) vyhláška č. 294/2005 o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na 
povrchu terénu. 

4) Zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů,  
            Zákon č.185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů,  
            Zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní řízení), ve znění pozdějších předpisů. 
 
 
 
 
Vyvěšeno na úřední desce dne 14.12.2006 
 
Sejmuto z úřední desky dne 31.12.2006 
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Příloha č. 1 
 

Sběrné nádoby (kontejnery) na tříděný sběr odpadů 
 
 jsou rozmístěny na stanovených místech po městě Moravská Třebová  a jsou označeny 
druhem odpadu, který se do těchto kontejnerů ukládá. 
  
1.      Kontejnery na papír – modré barvy 

Do těchto kontejnerů je možno ukládat papír: noviny, časopisy, kancelářský papír, reklamní 
letáky, knihy, sešity, krabice, lepenku, kartony, papírové obaly, tetrapackové obaly od mléka 
a nápojů. 

Do těchto kontejnerů nelze ukládat: mokrý, mastný nebo jinak znečištěný papír, uhlový a 
voskový papír, použité plenky a hygienické potřeby, propisovací papír, celofán, vícevrstvé 
fólie, pytle od  krmiva a cementu. 

  
2.      Kontejnery na plasty – žluté barvy 

Do těchto kontejnerů je možno ukládat plasty: PET láhve od nápojů (sešláplé), kelímky, 
sáčky, fólie, výrobky a obaly z plastů, polystyrén, tetrapackové obaly od mléka a nápojů. 

Do těchto kontejnerů nelze ukládat: novodurové trubky, obaly od nebezpečných látek 
(motorových olejů, chemikálií, barev apod.), linolea a výrobky z PVC, plastové tapety, 
molitan, elektrické kabely, guma, textilie z umělých vláken. 
  
3.      Kontejnery na sklo – zelené a bílé barvy 

Do těchto kontejnerů je možno ukládat sklo: láhve od nápojů, skleněné nádoby, skleněné 
střepy, tabulové sklo. 

Do těchto kontejnerů nelze ukládat:   keramiku, porcelán, kameninu, skla s drátěnou výztuží, 
žárovky, zářivky, zrcadla, víčka a uzávěry od skleněných láhví, televizní obrazovky, 
automobilová skla.  

 4.  Kontejnery na nápojové kartony (speciální pytle) – oranžové barvy 

Do těchto kontejnerů je možno ukládat pouze nápojové kartony. 
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Příloha č. 2 
 

Stanoviště kontejnerů mobilního sběru vytříděného nebezpečného a velkoobjemového 
odpadu. 

Kontejnery  a vlečky budou přistavovány za stálého dozoru pracovníků Technických 
služeb Moravská Třebová s.r.o.  v těchto hodinách :   14,00 – 17,00 – všední den, 8,00 – 12,00 
– sobota 

 

Místo přistavení vlečky a kontejneru 

ulice Alšova – u bytovky č.o.26 

ulice Alšova – u č.o.1  u kontejnerů na separovaný sběr 

Boršov – zastávka „Hostinec“ 

Boršov – zastávka u bývalé pošty 

Boršov – zastávka u rybníka 

ulice Brněnská na chodníku u autoškoly 

ulice Dr.Janského -  mezi domy č.o. 5 a 7   

ulice Dr.Janského – parkoviště u č.o. 26 

ulice Dukelská u č. o. 59, 61 

ulice Gorazdova , parkoviště na místě bývalé LŠU 

ulice Jevíčská – u Domu armády 

ulice Jiráskova – cesta k zahrádkám  

ulice Josefská – u prádelny 

ulice Lanškrounská - naproti č.o. 99 

ulice Olomoucká – u č.o. 40 

ulice Pod Hamry 

ulice Polní – u č.o. 1. 

ulice Sportovní, Holandská – u bývalé jednoty 

ulice Strážnického 

Sušice – parkoviště u JSK 

Sušice – u bytovek, konec ulice Garážní 

Sušice – za hasičskou zbrojnicí 

ulice Školní – u kontejnerů naproti obchodu Jiráskova 

ulice Tovární 

Udánky- u hasičské zbrojnice 

Udánky – v horní části u č.p. 67  

ulice Třešňová alej na konci ulice u sjezdu na Nové sady 

ulice Západní – parkoviště před obchodem Konečných 28 
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Příloha č. 3. 
 

Svozové dny sběrných nádob pro zbytkový odpad, uvedených v článku 2, odst. 4 písm. a) 
v Moravské Třebové   (vývoz je 1 x za 14 dní) 

 
Pondělí Anenské údolí, Boršov  
 
Úterý    Dukelská, Brněnská, Gorazdova, Třešňová alej, Tovární, Polní, Míru, Údolní,  

Školní,  Svitavská, Západní, B. Němcové, J. K. Tyla, Dr. Janského, Dr. Loubala, 
Palackého, Nové sady, 

 Sušice, Udánky. 
 
Středa   Nová, Zahradnická, 9.května, K.Čapka, Lidická,  Bezručova, Tyršova, Jiráskova, Na 

Stráni, Sluneční, Nádražní, Garážní, Jateční, Josefská, Lázeňská, Mlýnská, 
Lanškrounská,  

              Sušice, Udánky. 
 
Čtvrtek   nám. T. G. Masaryka, Bránská, Zámecká, Zámecké nám., Cihlářova, Komenského, 

Ztracená, Hvězdní, Tichá, Cechovní, Krátká, Poštovní, Stará, Farní, Kostelní nám., 
Marxova, Pivovarská, Piaristická, Rybní, Rybní nám., Horní, Vodní, Olomoucká, 
Čs. armády. 

 
Pátek     Alšova, Mánesova, Nerudova, Panenská, Jánská, Pod Hamry, Jevíčská, Dvorní, 

Strážnického. 
  
Kontejnery u bytových domů na území města Moravská Třebová o objemu 1.100 l uvedených 
v článku 2, odst. 4 písm. a) se sváží každé pondělí. Jedná se o ulice Holandská, Hřebečská, 
Sportovní, Jiráskova a Západní   
 
V případě, že na daný svozový den připadá svátek, oprávněná osoba 2) zajistí náhradní svoz 
do následujících dvou pracovních dnů od určeného svozového dne. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


