
Město Turnov

Obecně závazná vyhláška č. 3/2006
o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a 
odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na 

území Města Turnov

Zastupitelstvo Města Turnova se na svém zasedání dne 26.1.2006 usnesením č. ZM 
2/2006 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) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění 
zákona č. 313/2002 Sb., a § 84 odst. 2 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, 
tuto obecně závaznou vyhlášku.

Článek 1
Základní ustanovení

1)Tato obecně závazná vyhláška (dále jen vyhláška) stanovuje systém 
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních 
odpadů vznikajících na území Města Turnov, včetně nakládání se stavebním odpadem.
2)Vyhláška je závazná pro fyzické osoby.

Článek 2
Shromažďování směsného komunálního odpadu

1)Za směsný komunální odpad je pro účely této vyhlášky považován odpad vzniklý po 
vytřídění jednotlivých odděleně sbíraných složek komunálního odpadu.
2)Směsný komunální odpad se shromažďuje do sběrných nádob tak, aby při 
manipulaci s nimi z nich nevypadával. 

Článek 3
Sběrné nádoby a jejich stanoviště

1)Za sběrné nádoby jsou touto vyhláškou považovány:
a)typizované shromažďovací prostředky (např. popelnice, kontejnery a igelitové pytle 
označené logem oprávněné osoby) určené ke shromažďování směsného komunálního 
odpadu,
b)barevně odlišené sběrné nádoby a oranžové pytle označené logem sbírané komodity 
pro odděleně sbírané a vytříděné druhy komunálního odpadu, 
c)odpadkové koše, které slouží pro směsný komunální odpad, který vznikne z titulu 
užívání veřejného prostranství (obaly od bonbónů, cigaret, aj.),
2)Ve sběrných nádobách jsou jednotlivé složky komunálního odpadu shromažďovány 
do doby jejich svozu oprávněnou osobou.
3)Stanoviště sběrných nádob je místo, kde jsou sběrné nádoby trvale nebo přechodně 
umístěny za účelem svozu.
4)Sběrné nádoby se používají pouze k ukládání odpadu, pro který jsou určeny. 
5)Stanoviště sběrných nádob jsou individuální nebo společná pro více uživatelů.
6)Mimo sběrné nádoby lze shromažďovat komunální odpad jen v mimořádných 
případech na předem vyhlášených přechodných stanovištích určených pro daný druh 
odpadu. Informace jsou zveřejňovány na internetových stránkách obce a v místním 
tisku.



Článek 4
Sběrný dvůr

1)Sběrný dvůr je zařízení sloužící pro umístění veškerého komunálního odpadu, vyjma 
směsného komunálního (např., objemný odpad, nebezpečný odpad, odděleně sbíraný 
vytříděný odpad – papír a nápojové kartony, sklo, plasty včetně PET lahví, železné a 
neželezné kovy, odpady ze zeleně jako jsou např. větve, tráva, listí). Dále je možné 
zde odložit stavební odpady jako jsou např. sutě, hlíny a zeminy.
2)Sběrné dvory se nachází:
Sběrný dvůr Sobotecká, Sobotecká 2055, Turnov, 511 01
Sběrný dvůr Pacltova, Pacltova 1313, Turnov, 511 01
Sběrný dvůr Vesecko, areál průmyslové zóny Vesecko
3)Fyzické osoby, které platí místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, 
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů (dále jen „poplatek“) 
Městu Turnov, jsou ve sběrném dvoře po prokázání platby oprávněny k odložení 
veškerých komunálních, vyjma směsných komunálních odpadů, zdarma. 

Článek 5
Třídění komunálního odpadu

Fyzické osoby třídí a odděleně shromažďují jednotlivé složky komunálního odpadu.
Komunální odpad se třídí na:
a) papír 
b) sklo,
c) plasty,
d) nápojové kartony,
e) objemný odpad,
f) nebezpečný odpad,
g) směsný komunální odpad.

Článek 6
Shromažďování tříděného komunálního odpadu

1)Tříděný odpad je shromažďován do zvláštních sběrných nádob a oranžových pytlů 
označených logem sbírané komodity.
2)Zvláštní sběrné nádoby jsou rozmístěny na předem určených stanovištích. 
3)Sběrné nádoby a oranžové pytle označené logem sbírané komodity na odděleně 
sbírané a vytříděné složky komunálního odpadu jsou barevně označeny (modrá pro 
papír, žlutá pro plasty včetně PET lahví a zelená pro sklo, oranžový pytel pro nápojové 
kartony.

Článek 7
Nakládání s nebezpečnými složkami komunálního odpadu

Nakládání s nebezpečnými složkami komunálního odpadu je zajišťováno sběrnými 
dvory. 

Článek 8
Nakládání s objemným odpadem

1)Objemný odpad je druh komunálního odpadu, který vzhledem ke svým rozměrům 
nemůže být umístěn do sběrných nádob (např. koberce, pračky, sporáky, nábytek,).
2)Nakládání s objemným odpadem je zajišťováno sběrnými dvory.



Článek 9
Nakládání se stavebním odpadem

1)Stavební odpad je stavební a demoliční odpad vznikající při činnosti fyzických osob, 
právnických osob a fyzických osob podnikajících.
2)Stavební odpad není odpadem komunálním.
3)Stavební odpady lze použít zákonem povoleným způsobem nebo předat do sběrného 
dvora Vesecko.
4)Stavební odpady, mohou fyzické osoby, právnické osoby a fyzické osoby 
podnikajících, odložit na sběrném dvoru Vesecko za úplatu dle aktuálního ceníku 
provozovatele sběrného dvora.

Článek 10
Závěrečná ustanovení

1)Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem následujícím po 
dni jejího vyhlášení.
2)Dnem nabytí účinnosti této vyhlášky se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 
75/2002, o nakládání s komunálním a stavebním odpadem na území města Turnov.
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