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Zastupitelstvo statutárního města Opavy se na svém zasedání dne 06. 12. 2021 usnesením č. 761/20/ZM/21 
usneslo vydat na základě § 59 odst. 4 zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech (dále jen „zákon o odpadech“), 
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 
Úvodní ustanovení 

1) Touto obecně závaznou vyhláškou je stanoven obecní systém odpadového hospodářství při činnosti
nepodnikajících fyzických osob na území statutárního města Opavy.

2) Každý je povinen odpad nebo movitou věc, které předává do obecního systému, odkládat na místa
k tomu určená v souladu s povinnostmi stanovenými pro daný druh, kategorii nebo materiál odpadu
nebo movitých věcí zákonem o odpadech a touto vyhláškou1.

3) V okamžiku, kdy osoba zapojená do obecního systému odpadového hospodářství odloží movitou věc
nebo odpad, s výjimkou výrobků s ukončenou životností, na místě městem k tomuto účelu určeném,
stává se město vlastníkem této movité věci nebo odpadu2.

4) Stanoviště sběrných nádob, případně barevných pytlů, určených ke sběru vyjmenovaných odpadů je
místo, kde jsou sběrné nádoby trvale nebo přechodně umístěny za účelem dalšího nakládání se
směsným komunálním odpadem. Stanoviště sběrných nádob jsou individuální nebo společná pro více
uživatelů.

Článek 2 
Třídění komunálního odpadu 

1) Komunální odpad se třídí na složky:

a) biologické odpady rostlinného původu,
b) papír,
c) nápojové kartony,
d) plasty,
e) sklo,
f) kovy,
g) jedlé oleje a tuky,
h) nebezpečné odpady,
i) objemný odpad,
j) textil,
k) směsný komunální odpad.

2) Směsným komunálním odpadem se rozumí zbylý komunální odpad po stanoveném vytřídění podle
odstavce 1) písm. a) až j).

3) Objemným odpadem je takový odpad, který vzhledem ke svým rozměrům nemůže být umístěn do
sběrných nádob (např. koberce, matrace, nábytek apod.).

Článek 3 
Soustřeďování papíru, nápojového kartonu, plastů, skla, kovů, biologického odpadu rostlinného 

původu, jedlých olejů a tuků, textilu 
1) Tříděný odpad je shromažďován do zvláštních sběrných nádob. Jedná se o typizované sběrné nádoby,

tj. nádoby o objemu 120 l, 240 l a kontejnery o objemu 1100 l umístěné v souladu se zvláštními
předpisy3), barevně odlišené a označené příslušnými nápisy, případně pytle barevně označené ve
vyjmenovaných lokalitách (viz http://www.opava-city.cz/cs sekce životní prostředí >>> odpady >>>
nástroje odpadového hospodářství).

1 § 61 zákona o odpadech
2 § 60 zákona o odpadech
3 Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování 
a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj č. 268/2009 Sb., 
o technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů
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2) Sběrné nádoby, příp. pytle dle odst. 1) tohoto článku musí být zajištěny v dostatečném počtu
a přistaveny, pytle uloženy, na nezbytně nutnou dobu v určené dny na určená místa, kde shromážděný
odpad ze sběrných nádob, příp. barevné pytle, převezme svozová společnost.

3) Zvláštní sběrné nádoby jsou barevně odlišeny a označeny příslušnými nápisy

a) biologické odpady rostlinného původu, barva hnědá (vyjma nedrcených větví), v rámci jarního
a podzimního úklidu velkoobjemové kontejnery, jinak do sběrných dvorů,

b) papír, barva modrá,
c) nápojové kartony, barva modrá společně s papírem (pytle – barva oranžová, příp. společně

s papírem do modrých pytlů),
d) plasty, barva žlutá,
e) sklo, barva zelená,
f) kovy,(pouze potravinářské a nápojové plechovky do žlutých pytlů a žlutých nádob společně

s plastem, jinak sběrné dvory),
g) rostlinné oleje a tuky, barva černá s fialovým víkem – uzavřené v PET lahvích,
h) Textil, barva kontejnerů dle jednotlivých odběratelů (barva bílá, meruňková, červená s příslušným

označením).

4) Do zvláštních sběrných nádob je zakázáno ukládat jiné složky komunálních odpadů, než pro které jsou
určeny.

5) Sběrné nádoby je povinnost plnit tak, aby je bylo možno uzavřít a odpad z nich při manipulaci
nevypadával. Pokud to umožní povaha odpadu, je povinnost jeho objem před odložením do nádob
minimalizovat, např. sešlápnutím PET lahví, nápojových kartonů, nápojových plechovek a složením
papírových krabic.

6) Tříděný odpad lze také odevzdávat ve sběrných dvorech, které se řídí svým provozním řádem. Sběrné
dvory jsou místem pro shromažďování odpadu. Větve je nutno krátit na délku 1 m. Sběrné dvory se
nacházejí na ulicích

a) Bílovecká v Kylešovicích za železničním nadjezdem,
b) Hálková v Kateřinách,
c) Přemyslovců vedle domu č. p. 18 v Jaktaři.

7) Pro shromažďování biologického odpadu jsou určeny v rámci „jarního úklidu“ a „podzimního úklidu“
velkoobjemové kontejnery o objemu obvykle 6 m3, které jsou přistavovány na předem vyhlášených
přechodných stanovištích. Informace o této aktivitě jsou zveřejňovány ve zpravodaji statutárního města
Opavy „Hláska“ a na webu města.

Článek 4 
Sběr nebezpečných složek komunálního odpadu 

1) Nebezpečné složky komunálního odpadu4 lze odevzdávat ve sběrných dvorech (článek 3 odst. 6 této
vyhlášky) v souladu s provozním řádem příslušného sběrného dvora.

2) Soustřeďování nebezpečných komunálního odpadu podléhá požadavkům stanoveným v článku 3 odst. 4
až 6 této vyhlášky.

Článek 5 
Sběr objemného odpadu 

1) Sběr je zajišťován na sběrných dvorech (článek 3 odst. 6 této vyhlášky) v souladu s  provozním řádem
příslušného sběrného dvora.

2) Soustřeďování objemného odpadu podléhá požadavkům stanoveným v článku 3 odst. 4 až 6 této
vyhlášky.

4 Vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 8/2021 Sb., o katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (katalog odpadů), do 
31. 12. 2023 platí vyhláška č. 93/2016 Sb., o katalogu odpadů, ve znění před nabytím účinnosti zákona o odpadech 
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Článek 6 
Shromažďování směsného komunálního odpadu 

1) Směsný komunální odpad se shromažďuje do sběrných nádob. Pro účely této vyhlášky se sběrnými
nádobami rozumějí:

a) typizované sběrné nádoby, tj. nádoby o objemu 110 l, 120 l, 240 l a kontejnery o objemu 1100 l
umístěné v souladu se zvláštními předpisy5,

b) odpadkové koše, které jsou umístěny na veřejných prostranstvích, sloužící pro odkládání drobného
směsného komunálního odpadu.

2) Sběrné nádoby dle odst. 1) tohoto článku musí být zajištěny v dostatečném počtu a přistaveny pouze na
nezbytně nutnou dobu v určené dny na určená místa, kde shromážděný odpad ze sběrných nádob
převezme svozová společnost.

3) Dostatečným objemem sběrné nádoby na směsný komunální odpad je takový vnitřní objem sběrné
nádoby nebo součet vnitřních objemů sběrných nádob, který při dané frekvenci svozu odpadu a při
daném počtu osob užívajících objekt umožňuje uložit veškerý směsný komunální odpad vznikající při
provozu domácnosti do sběrné nádoby. Doporučený dostatečný objem je 30 litrů na osobu a týden.

Článek 7 
Nakládání s výrobky s ukončenou životností v rámci služby pro výrobce 

(zpětný odběr) 

1) Město v rámci služby pro výrobce nakládá s těmito výrobky s ukončenou životností:

a) elektrozařízení,

b) baterie a akumulátory,

c) pneumatiky.

2) Výrobky s ukončenou životností uvedené v odst. 1 lze předávat

a) ve vybraných prodejnách, které zajišťují zpětný odběr těchto výrobků,

b) ve sběrných dvorech (článek 3 odst. 6 této vyhlášky) v souladu s  provozním řádem příslušného
sběrného dvora,

c) drobné elektrozařízení vyjma monitorů lze vkládat do červených kontejnerů s označením „Elekro
zařízení“.

Článek 8 
Nakládání se stavebním odpadem 

1) Stavebním a demoličním odpadem se rozumí odpad vznikající při stavebních a demoličních činnostech
nepodnikajících fyzických osob. Stavební a demoliční odpad není odpadem komunálním.

2) Stavební a demoliční odpad lze předávat ve sběrných dvorech (článek 3 odst. 6 této vyhlášky) v souladu
s provozním řádem příslušného sběrného dvora v množství do 100 kg/osobu/měsíc.

3) Na sběrných dvorech nelze odevzdávat stavební odpad kategorie nebezpečný odpad, např. eternit
a lepenku.

5 Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování 
a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj č. 268/2009 Sb., 
o technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů
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Článek 9 
Závěrečná ustanovení 

1) Nabytím účinnosti této obecně závazné vyhlášky se zrušuje Obecně závazná vyhláška č. 9/2018,
o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu
včetně systému nakládání se stavebním odpadem na území statutárního města Opava.

2) Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dne 01. 01. 2022.

 .............................................................   .............................................................  
Ing. Tomáš Navrátil v. r. Ing. Michal Kokošek v. r. 

primátor 1. náměstek primátora
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