
 MĚSTO Modřice 

Zastupitelstvo města Modřice 

Obecně závazná vyhláška č. 3/2016, 

kterou se stanovuje systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a 
odstraňování komunálních odpadů ve městě Modřice 

 

Zastupitelstvo města Modřice se na svém zasedání dne 5. září 2016 usneslo vydat na základě 
ust. § 17 odst. 2 zákona č.185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve 
znění pozdějších předpisů a v souladu s ust. § 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: 

 
Článek 1 

Úvodní ustanovení 
Obecně závazná vyhláška (dále jen „vyhláška“) stanovuje systém shromažďování, sběru, 
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území města 
Modřice, včetně nakládání se stavebním odpadem1). 

 
Článek 2 

Třídění komunálního odpadu 
Komunální odpad se třídí na: 
1. tříděný odpad, kterým je papír, nápojové kartony, sklo a plast, včetně PET lahví, textil m 

elektrozařízení, rostlinné oleje a kovy, 
2. objemný odpad, 
3. nebezpečné složky komunálního odpadu, 
4. směsný odpad. 

 
Článek 3 

Shromažďování tříděného odpadu 
1. Tříděný odpad je shromažďován do zvláštních sběrných nádob. 
2. Aktuální rozmístění nádob zveřejňuje Městský úřad Modřice dostupnými informačními 

prostředky. 
3. Zvláštní sběrné nádoby jsou označeny příslušnými nápisy. 
 

Článek 4 
Sběr a svoz nebezpečných složek komunálního odpadu 

Nebezpečné složky komunálního odpadu se odevzdávají ve sběrném dvoře, který je umístěn 
v Modřicích na ul. Tyršově poblíž areálu Pod Kaštany. 
 

Článek 5 
Sběr a svoz objemného odpadu 

1. Objemný odpad je takový odpad, který vzhledem ke svým rozměrům nemůže být umístěn 
do sběrných nádob (např. koberce, matrace, nábytek atd.). 

2. Objemný odpad se odevzdává ve sběrném dvoře dle čl. 4 vyhlášky. 
 

                                                 
1) Vyhláška č. 93/2016 Sb., o Katalogu odpadů, v platném znění  



Článek 6 
Shromažďování směsného odpadu  

1. Směsný odpad se shromažďuje do sběrných nádob. Pro účely této vyhlášky sběrnými 
nádobami jsou: 
a. typizované sběrné nádoby např. popelnice, kontejnery, igelitové pytle určené ke 

shromažďování směsného komunálního odpadu, 
b. odpadkové koše, které jsou umístěny na veřejných prostranstvích ve městě Modřice, 

sloužící pro odkládání drobného směsného komunálního odpadu. 
2. Stanoviště sběrných nádob je místem, kde jsou sběrné nádoby trvale nebo přechodně 

umístěny za účelem odstranění směsného odpadu oprávněnou osobou. Stanoviště 
sběrných nádob jsou individuální nebo společná pro více uživatelů. Uživatel je povinen 
umístit sběrnou nádobu v den svozu před domem na z vozovky viditelné místo. 

 
Článek 7 

Nakládání s biologicky rozložitelným odpadem 
1. Místem pro shromažďování biologicky rozložitelného odpadu, jakožto vytříděné složky 

komunálního odpadu, jsou sběrné nádoby: 
a. Biopopelnice 
b. Kontejnery u zahrádkářské kolonie u fotbalového hřiště 
c. Kontejnery ve sběrném dvoře dle čl. 4 vyhlášky. 

2. Ukládání biologicky rozložitelného odpadu do sběrných nádob má přednost před jeho 
spalováním. 

3. Do biopopelnic lze uložit kompostovatelný odpad 2 
4. Svoz biologicky rozložitelného odpadu v biopopelnicích se provádí celoročně. Informace o 

termínech a četnosti svozu jsou zveřejněny dostupnými informačními prostředky města. 
5. Stanovištěm sběrných nádob - biopopelnic, je v den svozu z vozovky viditelné místo před 

domem. 
Článek 8 

Nakládání se stavebním odpadem 
1. Stavební odpad je stavební a demoliční odpad. Stavební odpad není odpadem 

komunálním. 
2. Pro odložení stavebního odpadu je možné využít sběrného dvora dle čl. 4 vyhlášky. 

 
Článek 9 

Závěrečná a společná ustanovení  
1. Přestupky a jiné správní delikty upravuje zvláštní právní předpis.3 
2. Kontrolou dodržování ustanovení vyhlášky je pověřena Městská policie Modřice. 
3. Nabytím účinnosti této vyhlášky se zrušuje obecně závazná vyhláška města Modřice 

č. 1/2010, kterou se zavádí systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a 
odstraňování komunálních odpadů, která byla schválena na zasedání Zastupitelstva města 
Modřice dne 15. března 2010. 

4. Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. října 2016. 
 
 
 ……………………………… ……………………………… 
 starosta města místostarostka města 
 
Vyvěšeno na úřední desce Městského úřadu: 9. 9. 2016   Sejmuto z úřední desky Městského úřadu:   
Zveřejnění vyhlášky bylo shodně provedeno způsobem umožňujícím dálkový přístup. 

                                                 
2 Dle vyhlášky č. 93/2016 Sb., o Katalogu odpadů, v platném znění, položka 20 
3 zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých zákonů, ve 
znění pozdějších předpisů 

 


