MĚSTO TURNOV
Obecně závazná vyhláška č. 6/2016,
o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem
nepodnikajících fyzických osob na území města Turnov
Zastupitelstvo města Turnov se na svém zasedání dne 20. 10. 2016 usnesením
č. 385/2016 usneslo vydat podle ustanovení § 17 odst. 2 zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech
a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, 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“):
Článek 1
Základní ustanovení
Tato vyhláška stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území města Turnov a systém nakládání
se stavebním odpadem produkovaným nepodnikajícími fyzickými osobami na území města
Turnov.
Článek 2
Třídění komunálního odpadu
(1) Komunální odpad se třídí na složky:
a) papír,
b) sklo, které se třídí na:
- sklo bílé,
- sklo barevné,
c) plasty (včetně PET lahví),
d) kovy,
e) nápojové kartony,
f) textil,
g) biologicky rozložitelný odpad rostlinného původu,
h) nebezpečný odpad,
i) objemný odpad,
j) směsný odpad.
(2) Objemný odpad je takový odpad, který vzhledem ke svým rozměrům nemůže být umístěn
do sběrných nádob a pytlů (např. koberce, matrace, nábytek).
(3) Směsný odpad je zbylý komunální odpad po stanoveném vytřídění dle odst. 1 písm. a) až i).
(4) Oddělené soustřeďování složek komunálního odpadu se provádí prostřednictvím sběrných
nádob (zvláštních a typizovaných), velkoobjemových kontejnerů a pytlů, do kterých mohou
být odkládány pouze složky komunálního odpadu, pro který jsou určeny.
Článek 3
Sběrný dvůr
(1) Sběrný dvůr je zařízení sloužící pro odložení komunálního odpadu podle čl. 2 odst. 1 písm.
a) až f), h) a i) této vyhlášky, který vznikl na území města Turnov. Dále je zde možné za
podmínek stanovených v čl. 8 této vyhlášky odložit stavební odpad produkovaný
nepodnikajícími fyzickými osobami na území města Turnov.

(2) Sběrný dvůr se nachází na adrese: Sběrný dvůr Vesecko, areál průmyslové zóny Vesecko,
Turnov (dále jen „sběrný dvůr města“).
(3) Provozování sběrného dvora města zajišťuje oprávněná osoba – Technické služby Turnov
s. r. o. na základě smlouvy s Městem Turnov.
(4) Město Turnov informuje o provozní době sběrného dvora města a podmínkách pro
odkládání komunálního odpadu na sběrném dvoře na svých webových stránkách.
Článek 4
Kompostárna
(1) Kompostárna je zařízení sloužící pro odložení biologicky rozložitelného odpadu rostlinného
původu, který vznikl na území města Turnov.
(2) Kompostárna se nachází na p. p. č. 130/6, k. ú. Malý Rohozec (lokalita za pivovarem).
(3) Provozování kompostárny Turnov zajišťuje oprávněná osoba – Technické služby Turnov
s. r. o. na základě smlouvy s Městem Turnov.
(4) Město Turnov informuje o provozní době kompostárny a podmínkách pro odkládání
biologicky rozložitelného odpadu rostlinného původu na kompostárnu na svých webových
stránkách
Článek 5
Oddělené soustřeďování složek komunálního odpadu
Tříděný odpad je soustřeďován do zvláštních nádob, pytlů a na určená místa následujícím
způsobem:
(1) Zvláštní sběrné nádoby (kontejnery, popelnice) jsou barevně odlišeny a určeny
k odkládání
a) papíru – barva modrá,
b) skla bílého – barva bílá (bílý zvon),
c) skla barevného – barva zelená (zelený zvon),
d) plastů – barva žlutá,
e) textilu – barva bílá.
(2) Pytle na tříděný odpad jsou barevně odlišeny a určené k odkládání:
a) papíru – barva modrá,
b) plastů – barva žlutá,
c) nápojových kartonů – barva oranžová,
d) kovů – barva šedá.
(3) Pytle na tříděný odpad je možné vyzvednout na městském úřadě, odboru životního prostředí.
Naplněné a zavázané pytle na tříděný odpad se odkládají ve sběrném dvoře města nebo na
sběrném místě pytlového sběru v Sobotecké ulici (u sídla Technických služeb Turnov spol.
s r. o.).
(4) Oddělené soustřeďování kovů je dále zajišťováno společnostmi s platným souhlasem
k provozování zařízení ke sběru a výkupu odpadů. Město Turnov informuje o zařízeních
oprávněných ke sběru a výkupu odpadů na svých webových stránkách. Oddělené
soustřeďování kovů je zajišťováno odkládáním kovů do zvláštních sběrných nádob
k tomuto sběru určených.
(5) Oddělené soustřeďování biologicky rozložitelných odpadů rostlinného původu je
zajišťováno kompostárnou Turnov, Malý Rohozec, Turnov a to jejich odkládáním na
určená místa.
(6) Oddělené soustřeďování nebezpečného odpadu je zajišťováno jeho odkládáním ve
sběrném dvoře města, a to přímo do zvláštních sběrných nádob k tomuto sběru určených.

(7) Fyzické osoby, které jsou na území města Turnova poplatníky místního poplatku za provoz
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů, se mohou zapojit do systému sběru a shromažďování vybraných složek
komunálního odpadu do pytlů na tříděný odpad označených čárovým kódem. Tento systém
se vztahuje na papír, plasty, nápojový karton a kovy. Pytle na tyto složky komunálního
odpadu a čárové kódy, které identifikují poplatníka a druh tříděného odpadu, je možné
vyzvednout na městském úřadě, odboru životního prostředí. Pytle označené čárovými kódy
se po naplnění a zavázání odkládají ve sběrném dvoře města nebo na sběrném místě
pytlového sběru v Sobotecké ulici (u sídla Technických služeb Turnov spol. s r.o.).
Množství takto vytříděného komunálního odpadu je celoročně sčítáno a pod čárovými kódy
zveřejňováno každý měsíc na webových stránkách města.
(8) Město může určit jednorázově místa pro oddělené soustřeďování složek komunálního
odpadu. O takto určených místech, termínu a druhu shromažďovaných odpadů informuje
město na svých webových stránkách.
Článek 6
Oddělené soustřeďování objemného odpadu
Oddělené soustřeďování objemného odpadu je zajišťováno jeho odkládáním ve sběrném
dvoře města, a to přímo do velkoobjemového kontejneru k tomuto sběru určenému.
Článek 7
Oddělené soustřeďování směsného odpadu
(1) Směsný odpad se shromažďuje do:
a) typizovaných sběrných nádob – popelnice a kontejnery
b) pytlů označených logem oprávněné osoby a příslušnými nápisy, určených
ke shromažďování směsného odpadu produkovaného v nemovitostech, které nejsou
trvale obydleny, v místech těžko přístupných svozové technice
c) odpadkových košů, které jsou zvláštními sběrnými nádobami, které slouží pro
odkládání drobného směsného komunálního odpadu, který vznikne z titulu užívání
veřejného prostranství. Odpadkové koše jsou umístěny na veřejných prostranstvích ve
městě.
(2) Stanoviště sběrných nádob a pytlů je městem určené místo, kde jsou trvale nebo přechodně
umístěny za účelem odstranění směsného odpadu oprávněnou osobou. Stanoviště jsou
individuální nebo společná pro více uživatelů.
(3) Pytle je možné vyzvednout na městském úřadě, finančním odboru. Po jejich naplnění
a zavázání se odkládají v den svozu na nejbližší stanoviště typizovaných sběrných nádob.
Článek 8
Stavební odpad
(1) Stavební odpad je stavební a demoliční odpad produkovaný nepodnikajícími fyzickými
osobami na území města Turnov. Stavební odpad není odpadem komunálním.
(2) Stavební odpad lze použít či předat k likvidaci pouze zákonem stanoveným způsobem.
(3) Stavební odpad mohou nepodnikající fyzické osoby odložit na sběrném dvoře města za
úplatu dle aktuálního ceníku a to ve stanovených provozních hodinách.

Článek 9
Zrušovací ustanovení
Zrušuje se Obecně závazná vyhláška č. 2/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním
odpadem fyzických nepodnikajících osob na území města Turnov ze dne 24. září 2015.
Článek 10
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dne 1. ledna 2017.

..........................................
Mgr. Petra Houšková
místostarostka

..........................................
Ing. Tomáš Hocke
starosta

Vyvěšeno na úřední desce městského úřadu dne:
Zveřejnění vyhlášky bylo shodně provedeno na elektronické úřední desce.
Sejmuto z úřední desky městského úřadu dne:

