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18
O B E C N Ě Z Á V AZ N Á V Y H L Á Š K A
ze dne 29. listopadu 2001,
která stanovuje systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálního odpadu a stavebního odpadu
Městské zastupitelstvo v Českem Krumlově se usneslo podle § 84 odst. 2 písm. i)
zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní
zřízení), dne 29. 11. 2001 vydat podle § 10
tohoto zákona a v souladu s § 17 odst. 2
zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o
změně některých dalších zákonů (dále jen
zákon o odpadech) tuto obecně závaznou
vyhlášku.
ČI. 1
Působnost
Závaznost vyhlášky
(1) Tato vyhláška stanovuje systém
shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálního odpadu a stavebního odpadu města Český
Krumlov (nadále jen systém).
(2) Tato vyhláška je závazná pro všechny
fyzické osoby, které mají na území města
Český Krumlov trvalé bydliště, a pro další
osoby, které se na území města dlouhodobě
zdržují.
Obecné povinnosti
(1) Každý má při své činnosti nebo v rozsahu své působnosti povinnost předcházet
vzniku odpadů, omezovat jejich množství a
nebezpečné vlastnosti.
(2) Právnická osoba a fyzická osoba
oprávněná k podnikáni, která vyrábí výrobky,
je povinna tylo výrobky vyrábět tak, aby
omezila vznik nevyužitelných odpadů
z těchto výrobků, zejména pak nebezpečných odpadů.

(3) Právnická osoba a fyzická osoba
oprávněná k podnikání, která vyrábí, dováží
nebo uvádí na trh výrobky, je povinna uvádět
v průvodní dokumentaci výrobku, na obalu, v
návodu na použití nebo jinou vhodnou formou informace o způsobu využití nebo odstranění nespotřebovaných částí výrobku.
(4) Každý má při své činnosti nebo v rozsahu své působnosti povinnost v mezích
daných zákonem o odpadech zajistil přednostně využití odpadů před jejich odstraněním. Materiálové využití odpadů má přednost
před jiným využitím odpadů.
(5) Splnění povinnosti stanovené v odstavci 1 se nevyžaduje, jestliže v daném
čase a miste neexistují technické nebo ekonomické předpoklady pro její splněni a postupuje-li se v souladu s plánem odpadového hospodářství.
(6) Při posuzování vhodnosti způsobů odstraněni odpadů má vždy přednost způsob,
který zajistí vyšší ochranu lidského zdrávi a
je šetrnější k životnímu prostředí. Uložením
na skládku mohou být odstraňovány pouze
ty odpady, u nichž jiný způsob odstranění
není dostupný nebo by přinášel vyšší riziko
pro životni prostředí nebo riziko pro lidské
zdraví a pokud uložení odpadu na skládku
neodporuje zákonu o odpadech nebo jeho
prováděcím právním předpisům.
(7) Každý je povinen nakládat s odpady a
zbavovat se jich pouze způsobem stanoveným zákonem o odpadech a ostatními právními předpisy vydanými na ochranu životního prostředí. Nakládáni s nebezpečnými
odpady se řídí též zvláštními právními předpisy platnými pro výrobky, látky a přípravky
se stejnými nebezpečnými vlastnostmi, pokud není v zákone o odpadech nebo prováděcích předpisech k němu stanoveno jinak.
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(8) Pokud dále není stanoveno jinak, lze s
odpady podle zákona o odpadech nakládat
pouze v zařízeních, která jsou k nakládání s
odpady podle tohoto zákona určena. Při tomto nakládání s odpady nesmí být ohroženo
lidské zdraví ani ohrožováno nebo poškozováno životní prostředí a nesměji být překročeny limity znečišťováni stanovené zvláštními právními předpisy.
(9) K převzetí odpadu do svého vlastnictví
je oprávněna pouze právnická osoba nebo
fyzická osoba oprávněná k podnikání, která
je provozovatelem zařízeni k využití nebo k
odstraněni nebo ke sběru nebo k výkupu
určeného druhu odpadu nebo osoba, která je
provozovatelem zařízeni podle § 14 odst. 2
zákona o odpadech, nebo za podmínek stanovených v § 17 zákona o odpadech též
obec.
(10) Každý je povinen zjistit, zda osoba,
které předává odpady, je k jejich převzetí
podle zákona o odpadech oprávněna. V případě, že se tato osoba oprávněním neprokáže, nesmí jí být odpad předán.
ČI. 2
Základní pojmy
(1) Odpad je každá movitá věc, které se
osoba zbavuje nebo má úmysl nebo povinnost se ji zbavit, a přísluší do některé ze
skupin odpadů uvedených v příloze č. 1 k
zákonu o odpadech, jež je i součástí této
vyhlášky (dále jen v příloze č. 1).
(2) Ke zbavování se odpadu dochází
vždy, kdy osoba předá movitou věc, příslušející do některé ze skupin odpadů uvedených v příloze č. 1, k využití nebo k odstranění ve smyslu zákona o odpadech, nebo
předá-li ji osobě oprávněné ke sběru nebo
výkupu odpadů podle zákona o odpadech,
bez ohledu na to, zda se jedná o bezúplatný
nebo úplatný převod. Ke zbavování se odpadu dochází i tehdy, odstraní-li movitou věc
příslušející do některé ze skupin odpadů
uvedených v příloze č. 1 osoba sama.
(3) Pokud vlastník v řízení o odstranění
pochybností podle § 79 odst. 1 písm. a) zákona o odpadech neprokáže opak, předpokládá se úmysl zbavit se movité věci příslušející do některé ze skupin odpadů uvedených v příloze č. 1, která vzniká u právnických osob nebo fyzických osob oprávněných
k podnikání jako vedlejší produkt při výrobě
nebo přeměně energie, při výrobě nebo nakládáni s látkami nebo výrobky nebo při je-
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jich využívání nebo při poskytováni služeb,
nebo jejíž účelové určení odpadlo nebo zaniklo.
(4) Osoba má povinnost zbavit se movité
věci, příslušející do některé ze skupin odpadu uvedených v příloze č. 1, jestliže ji nepoužívá k původnímu účelu a věc ohrožuje
životní prostředí nebo byla vyřazena na základě zvláštního právního předpisu.
(5) Nebezpečný odpad - odpad uvedený v
Seznamu nebezpečných odpadů uvedeném
v prováděcím předpise a jakýkoliv jiný odpad
vykazující jednu nebo více nebezpečných
vlastností uvedených v příloze č. 2 k zákonu
o odpadech, jež je součástí i této vyhlášky.
(6) Komunální odpad - veškerý odpad
vznikající na území obce při činnosti fyzických osob, s výjimkou odpadů vznikajících u
právnických osob nebo fyzických osob
oprávněných k podnikání.
(7) Odpadové hospodářství - činnost zaměřená na předcházení vzniku odpadů, na
nakládání s odpady a na následnou péči o
místo, kde jsou odpady trvale uloženy a kontrola těchto činnosti.
(8) Nakládání s odpady - jejich shromažďování, soustřeďování, sběr, výkup, třídění,
přeprava a doprava, skladování, úprava,
využívání a odstraňování.
(9) Zařízení - technické zařízení, místo,
stavba nebo část stavby.
(10) Shromažďování odpadu - krátkodobé
soustřeďováni odpadu do shromažďovacích
prostředků v místě jejich vzniku před dalším
nakládáním s odpady.
(11) Skladování odpadů - přechodné
umístění odpadů, které byly soustředěny
(shromážděny, sesbírány, vykoupeny) do
zařízení k tomu určeného a jejich ponechání
v něm.
(12) Skládka odpadů - technické zařízení,
určené k odstraňování odpadů jejich trvalým
a řízeným uložením na zemi nebo do země.
(13) Sběr odpadů - soustřeďování odpadů
právnickou osobou nebo fyzickou osobou
oprávněnou k podnikání od jiných subjektů
za účelem jejich předání k dalšímu využití
nebo odstranění.
(14) Výkup odpadů - sběr odpadů v případě, kdy odpady jsou právnickou osobou
nebo fyzickou osobou oprávněnou k podnikání kupovány za sjednanou cenu.
(15) Úprava odpadů - každá činnost, která
vede ke změně chemických, biologických
nebo fyzikálních vlastností odpadu (včetně
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jejich třídění) za účelem umožnění nebo
usnadnění jejich dopravy, využití, odstraňování nebo za účelem snížení jejich objemu,
případně snížení jejich nebezpečných vlastnosti.
(16) Využívání odpadů - činnosti uvedené
v příloze č. 3 k zákonu o odpadech, jež je
součásti i teto vyhlášky.
(17) Materiálové využiti odpadů - náhrada
prvotních surovin látkami získanými z odpadů, které lze považovat za druhotné suroviny, nebo využití látkových vlastností odpadů
k původnímu účelu nebo k jiným účelům, s
výjimkou bezprostředního získání energie.
(18) Energetické využití odpadů - použití
odpadů hlavně způsobem obdobným jako
paliva za účelem získáni jejich energetického
obsahu nebo jiným způsobem k výrobě
energie.
(19) Odstraňováni odpadů - činnosti uvedené v příloze č. 4 k zákonu o odpadech, jež
je i součástí této vyhlášky.
(20) Původce odpadů - právnická osoba,
při jejíž činnosti vznikají odpady, nebo fyzická osoba oprávněná k podnikáni, při jejíž
podnikatelské činnosti vznikají odpady. Pro
komunální odpady vznikající na území obce,
které mají původ v činnosti fyzických osob,
na než se nevztahují povinnosti původce, se
za původce odpadů považuje obec. Obec se
stává původcem odpadů v okamžiku, kdy
fyzická osoba odpady odloží na místě k tomu
určeném. Obec se současné stane vlastníkem těchto odpadů.
(21) Oprávněná osoba - každá osoba,
která je oprávněná k nakládáni s odpady
podle zákona o odpadech nebo podle
zvláštních právních předpisů.
Čl. 3
Nakládání s komunálním odpadem
(1) Město Český Krumlov má pro sběr
odpadů zaveden systém, který realizují
Služby města Český Krumlov, s. r. o., jako
právnická osoba oprávněná k podnikání v
oblasti nakládání s odpady ve smyslu zákona o odpadech (oprávněná osoba).
(2) Sběrné nádoby (popelnice, kontejnery)
na odpad je zakázáno využívat k jiným účelům, než je ukládáni určených druhů odpadů.
(3) Odpad se do sběrných nádob ukládá
tak, aby je bylo možné řádně uzavřít a odpad
z nich při manipulaci nevypadával.
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(4) Odpad musí být umístěn do sběrných
nádob podle druhu odpadu. Pro shromažďováni a tříděni odpadu jsou občanům k dispozici tyto sběrné nádoby a zařízení:
a) popelnice 80 l, 110 l
kontejner
1 100 l
velkoobjemový kontejner 3 000 I
Do těchto nádob se ukládá pouze komunální odpad (např. smetky, popel pouze vychladlý, pevné kuchyňské odpady, atd.)
b) Tříděný odpad se ukládá pouze do barevně označených separačních nádob - kontejnerů:
- zelený kontejner je určen pro sběr skla
(láhve bez zbytků tekutin, kovových a plastových uzávěrů) - do kontejneru nepatří: zrcadlové sklo, olovnaté sklo, automobilová
skla, zářivky, porcelán, keramika, drátosklo,
televizní obrazovky
- modrý kontejner je určen pro sběr starého papíru (např. noviny, časopisy, prospekty,
sešity, papírové obaly) - do kontejneru nepatří: papír s plastovou nebo hliníkovou fólií,
fotografický papír, obaly od mléka a nápojů,
mastné a voskované papíry
- žlutý kontejner je určen pro sběr plastů sem patři veškeré neznečištěné plastové
nádoby a obaly, fólie a sáčky, plastové kanystry. U láhví a kanystrů je nutné povolit
uzávěr z důvodů dalšího zpracování. Do
kontejneru nepatří: bakelit, alobal, umělé
hmoty se zalisovanými kovy, textilie z umělých vláken.
c) Kontejnery pro sběr suchých baterii a
monočlánků - tyto kontejnery jsou umístěny
ve všech školách a ve vybraných prodejnách: - prodejna Maják - Plešivec 254/11
- prodejna Antén - Technik - sídliště
Mír
- obchodní clům - Vošahlíkův Mlýn
- Panská ul. - před prodejnou Foto
d) Kontejnery pro sběr prošlých léčiv:
- prodejna Elektro, Za nádražím 225
- lékárna Na Špičáku, T. G. Masaryka
212
- Městská lékárna, nám. Svornosti 16
- lékárna v objektu Polikliniky, T. G.
Masaryka 188
- lékárna v areálu Nemocnice Český
Krumlov
e) Sběrný dvůr Kaplická ul. - zde je možné odevzdat všechny nebezpečné odpady
vytříděné z komunálního odpadu, např.: autobaterie, odpad obsahující rtuť, teploměry,
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zbytky nátěrových hmot, různé chemikálie,
obalový materiál znečištěný, textilie znečištěné organickými škodlivinami, odpadní oleje
apod. Dále je zde možnost odložit objemný
odpad, sběrový papír, sběrové sklo a plasty,
opotřebované pneumatiky, staré oděvy a
hadry, televizory, lednice, starý nábytek
apod.
Provozní doba sběrného dvora:
pondělí, středa 16.00 – 18.00 hod.
sobota 10.00-16.00 hod.
f) Skládka komunálního odpadu Pinskrův
Dvůr - na skládku je možné odevzdat komunální odpad a mimo to veškerý odpad uvedený v odst. 4 písm. e), a to v případě, kdy je
sběrný dvůr na Kaplické ul. uzavřen.
Provozní doba skládky Pinskrův Dvůr:
pondělí - pátek 5.30 -16.00 hod.
g) Do odpadkových košů je zakázáno
ukládání komunálního odpadu včetně nebezpečných složek.
(5) Původci, kteří produkují odpad zařazený podle Katalogu odpadů jako odpad
podobný komunálnímu mohou využit systém
sběru, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů stanovených touto vyhláškou na základě písemné smlouvy s městem.
Čl. 4
Nakládání se stavebním odpadem
(1) Stavební odpad vzniklý při stavební
činnosti fyzické osoby může fyzická osoba
odkládat do velkoobjemových kontejnerů
oprávněné osoby, které budou odvezeny na
náklady fyzické osoby na řízenou skládku v
Pinskrově Dvoře, Lověšicích nebo recyklační
linku Zrcadlová Huť. Tímto se nevylučuje
možnost zajistit si odvoz tohoto odpadu k
jinému využití.
(2) Fyzická osoba, která ukládá stavební
odpad na skládku, musí tento odpad vytřídit
a zbavit všech nebezpečných odpadů, které
stavební odpad obsahuje.
ČI. 5
Sběrné nádoby
(1) Majitelem sběrné nádoby může být
občan - u popelnic 80 a 110 l ( např. u rodinných domků, malých obytných domů apod.),
pověřená osoba (v případě města Český
Krumlov Služby města s. r. o. Český Krumlov) nebo původce odpadů napojený na sys-
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tém sběru, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů na území města .
(2) Poškozené nádoby musí majitel opravit nebo vyměnit do 7 dnů po zjištění poškození.
(3) Vlastník, v jehož majetku je sběrná
nádoba na zbytkový odpad (popelnice 80,
110 I) je povinen umisťovat tuto nádobu na
veřejně nepřístupném místě. Na ulici mohou
být tyto nádoby umisťovány pouze po dobu
nutnou k odvozu, nejdéle však 12 hodin před
odvozem a 8 hodin po odvozu.
(4) Sběrné a separační nádoby na zbytkový odpad a separovaný odpad (kontejnery) budou umisťovány pověřenou osobou na
určená místa přístupná okruhu osob, napojených na systém města a používajících tyto
nádoby.
Čl. 6
Povinnosti fyzických osob
(1) Fyzické osoby jsou povinny ode dne
účinnosti vyhlášky komunální odpad odkládat odděleně do sběrných nádob, shromažďovat, třídit a předávat k využití a odstranění
dle výše uvedeného systému.
(2) Při manipulaci s nebezpečnými odpady jsou povinny fyzické osoby počínat si tak,
aby nedošlo k ohrožení života a zdraví lidí a
zvířat, nebo aby nedošlo k poškození vod,
přírody apod.
(3) Je zakázáno vyléval elektrolyt z akumulátorových baterii, rozbíjet zářivky, tzv.
úsporné žárovky, vylévat kapalné, nebezpečné složky odpadů do kanalizace, vodních
toků a do terénu. Je též zakázáno spalovat
nebezpečné složky odpadů a vypouštět freonové náplně z chladicích zařízení do
ovzduší.
ČI. 7
Povinnosti oprávněné osoby
(1) Odvoz komunálního odpadu zajišťuje
oprávněná osoba (pro město Český Krumlov
Služby města Český Krumlov, s. r. o.) v dohodnutých lhůtách tak, aby bylo přihlédnuto
k oprávněným požadavkům občanů.
(2) Přistavení sběrné nádoby ke svozu a
odvozu odpadů nesmí ohrožovat bezpečnost
a plynulost silničního provozu a pohyb chodců, za což odpovídá majitel sběrných nádob,
při svozu oprávněná osoba.
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(3) Oprávněná osoba ke svozu komunálního odpadu je povinna zabezpečit svoz v
dohodnutých terminech a v případě znečištění prostranství, způsobeným neodbornou
manipulaci s nádobami, tento nepořádek
uklidit.
(4) Oprávněná osoba uzavírá písemné
smlouvy s původci odpadů, kteří produkuji
odpad zařazený podle Katalogu odpadů jako
odpad podobný komunálnímu z činnosti
právnických osob a fyzických osob oprávněných k podnikání.
ČI. 8
Sankce
Porušení povinnosti při nakládání s komunálním odpadem a stavebním odpadem
bude postihováno podle obecně závazných
právních předpisů, tj. podle zákona č.
200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 185/2001 Sb.,
o odpadech a o změně některých dalších
zákonů.
ČI. 9
Kontrolní činnost
Dohled nad nakládáním s komunálním
odpadem provádí Odbor životního prostředí
MÚ Český Krumlov, Odbor pozemních komunikaci MÚ Český Krumlov, oprávněná
osoba a Městská policie Český Krumlov.
ČI. 10
Smlouvy s původci odpadů
(1) Město Český Krumlov může prostřednictvím pověřené osoby uzavřít písemnou
smlouvu s původci odpadů a současné stanovit podmínky pro využíváni systému města.
(2) Na původce odpadů, se kterými město
uzavře smlouvu o využívání systému města,
se vztahují ustanovení léto vyhlášky.
ČI. 11
Zrušovací ustanovení
Touto vyhláškou se zrušuje vyhláška č.
4/1998, o nakládáni s komunálním odpadem
a se stavebním odpadem.
ČI. 12
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Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dne: 1.
1.2002.
Antonín Princ, v. r.
starosta
Miloš Michálek, v. r.
místostarosta
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Příloha č. 1 k zákonu
SKUPINY ODPADŮ
Kód
Q1
Q2
Q3

Skupina odpadů
Zůstatky z výrob a spotřeby dále jinak nespecifikované
Výrobky, které neodpovídají požadované jakosti
Výrobky s prošlou lhůtou spotřeby

Q4

Použité, ztracené nebo jinou náhodnou událostí znehodnocené výrobky včetně všech materiálů, součástek zařízení apod., které byly v důsledku nehody kontaminovány

Q5

Materiály kontaminované nebo znečištěné běžnou činností (např. zůstatky z čištění, obalové
materiály, nádoby atd.)

Q6
Q7
Q8

Nepoužitelné součásti (např. použité baterie, katalyzátory apod.)
Látky, které ztratily požadované vlastnosti (např. znečištěné kyseliny, rozpouštědla, kalicí soli
anod.)
Zůstatky z průmyslových procesů (např. strusky, destilační zbytky apod.)

Q9

Zůstatky z procesu snižujících znečištěni (např. kaly z praček plynů, prach z filtrů, vyřazené
filtry apod.)

Q10

Zůstatky ze strojního obráběni a povrchové úpravy materiálu (např. třísky z obrábění a frézování, okuje apod.)

Q11
Q12
Q13

Zůstatky z dopravy a úpravy surovin (např. z dolováni, dopravy nafty apod.)
Znečištěné materiály (např. oleje znečištěné PCB apod.)
Jakékoliv materiály, látky či výrobky, jejichž užívání bylo zakázáno zákonem

Q14

Výrobky, které vlastník nepoužívá nebo nebude více používat (např. v zemědělství, v domácnosti, úřadech, prodejnách, dílnách apod.)

Q15

Znečištěné materiály. látky nebo výrobky, které vznikly při sanací půdy

Q16

Jiné materiály, látky nebo výrobky. které nepatři do výše uvedených skupin
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Příloha č. 2 k zákonu
SEZNAM NEBEZPEČNÝCH VLASTNOSTÍ ODPADU
Kód

Nebezpečná vlastnost odpadu

H1

Výbušnost

H2

Oxidační schopnost

H3-A

Vysoká hořlavost

H3-B

Hořlavost

H4

Dráždivost

H5

Škodlivost zdraví

H6

Toxicita

H7

Karcinogenita

H8

Žíravost

H9

Infekčnost

H10

Teratogenita

H11

Mutagenita

H12

Schopnost uvolňovat vysoce toxické nebo toxické plyny ve styku s vodou, vzduchem nebo kyselinami

K13

Schopnost uvolňovat nebezpečné látky do životního prostředí při odstraňování

H14

Ekotoxicita
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Příloha č. 3 k zákonu
ZPŮSOBY VYUŽÍVÁNÍ ODPADŮ
Kód

Způsob využívání odpadů

R1

Využiti odpadu způsobem obdobným jako paliva nebo jiným způsobem k výrobě energie

R2

Získání/regenerace rozpouštědel

R3

Získání/regenerace organických látek, které se nepoužívají jako rozpouštědla (včetně kompostování a dalších biologických procesů)

R4

Recyklace/ znovuzískání kovů a kovových sloučenin

R5

Recyklace /znovuzískáni ostatních anorganických materiálů

R6

Regenerace kyselin nebo zásad

R7

Obnova látek používaných ke snižováni znečištění

R8

Získání složek katalyzátoru

R9

Rafinace použitých olejů nebo jiný způsob opětného použití olejů

R10

Aplikace do půdy, která je přínosem pro zemědělství nebo zlepšuje ekologii

R11

Využití odpadů, které vznikly aplikací některého z postupů uvedených pod označením R1 až R10

R12

Předúprava odpadů k aplikaci některého z postupů uvedených pod označením R1 až R11

R13

Skladování materiálů před aplikací některého z postupů uvedených pod označením R1 až R12 (s
výjimkou dočasného skladování na místě vzniku před sběrem)
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Příloha č. 4 k zákonu
ZPŮSOBY ODSTRAŇOVÁNÍ ODPADŮ
Kód
D1

Způsob odstraňování odpadů
Ukládání v úrovni nebo pod úrovní terénu (např. skládkování, apod.)

D2

Úprava půdními procesy (např. biologický rozklad kapalných odpadů či kalů v půdě, apod.)

D3

Hlubinná injektáž (např. injektáž čerpatelných kapalných odpadů do vrtů, solných komor nebo
prostor přírodního původu, apod.)

D4

Ukládání do povrchových nádrží (např. vypouštění kapalných odpadů nebo kalů do prohlubní,
vodních nádrží, lagun, apod.)

D5

Ukládání do speciálně technicky provedených skládek (např. ukládání do oddělených, utěsněných, zavřených prostor izolovaných navzájem i od okolního prostředí, apod.)

D6

Vypouštění do vodních těles, kromě moří a oceánů

D7

Vypouštění do moří a oceánů včetně ukládání na mořské dno

D8

Biologická úprava jinde v této příloze nespecifikovaná, jejímž konečným produktem jsou sloučeniny nebo směsi, které se odstraňují některým z postupů uvedených pod označením D1 až D12

D9

Fyzikálně-chemická úprava jinde v teto příloze nespecifikovaná, jejímž konečným produktem jsou
sloučeniny nebo směsi, které se odstraňují některým z postupů uvedených pod označením D1 až
D12 (např. odpařováni, sušeni kalcinace)

D10

Spalováni na pevnině

D11

Spalováni na moři

D12

Konečné či trvalé uložení (např. ukládání v kontejnerech do dolů)

D13

Úprava složení nebo smíšení odpadů před jejich odstraněním některým z postupů uvedených pod
označením D1 až D12

D14

Úprava jiných vlastností odpadů (kromě úpravy zahrnuté do D13) před jejich odstraněním některým z postupů uvedených pod označením D1 až D15

D15

Skladování odpadů před jejich odstraněním některým z postupů uvedených pod označením D1 až
D14 (s výjimkou dočasného skladováni na místě vzniku odpadu před shromážděním potřebného
množství)
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Příloha č. 5
Stanoviště kontejnerů na tříděný odpad
1. u prodejny potravin - Vyšný
2. Vyšný - CHKO
3. Sídliště Vyšný - u bývalé samoobsluhy
4. Sídliště Vyšný - u domu č. p. 102
5. Českobratrská ul. - u garáží
6. Tř. Míru u Č. p. 9 (autoopravna Sváček)
7. Nádr. Předměstí- u samoobsluhy Šejnoha
8. Nádr. Předměstí stanice ČSD
9. Železniční ul.
10. Školní ul. - u výměníku
11. Školní ul. - u školy
12. Tř. Míru - před č. p. 95 (zast. ČSAD)
13. Před bývalým hotelem Vyšehrad
14. Před JČE
15. Vyšehrad u č. p. 157
16. Vyšehrad u č. p. 185
17. Domoradice - před restaurací U Trojice
18. Domoradice - před pensionem Globus
19. Domoradice - parčík před f. Služby
města
20. Sídliště Mír - u č. p. 141
21. Sídliště Mír - u č. p. 143
22. Sídliště Mír - u č. p. 151
23.Sídliště Mír - u č. p. 154
24. Sídliště Mír - u č. p. 182
25. Chvalšinská - u č. p. 108
26. Fialková ul. - u gymnázia
27. Dobrkovice - u bývalých potravin
28. Dobrkovice - u č. p.35
29. Špičák - u kotelny
30. Špičák - u parkoviště nad zast. ČSAD
31. Dlouhá ul. - naproti penzionu Nina
32. Latrán - u býv. hotelu Vídeň
33. 1. nádvoří zámku

34. Nové Město - u kláštera klarisek
35. Široká ul. - u MÚ
36. Kájovská ul. - u mostu E. Beneše
37. Linecká ul. - u hotelu Bohemia Gold
38. Linecká ul. - u městského parku
39. Plešivecké náměstí
40. Plešivecká ul. - před č. p. 136
41. Na parkovišti za rest. U Ratolesti
42. Ul. 5. května - před OSSZ (býv. pošla)
43. Plešivec Il. - před samoobsluhou
44. Plešivec II. - u zastávky ČSAD
45. Plešivec ll. - před č. p.388
46. Plešivec II. - na rohu Zvonkové ul.
47. Ul. 5. května - U Rechlí
48. Ul. Pod Skalkou - u prod. stavebnin
49. U hřbitova
50. Na parkovišti u KB
51. Nové Domovy - u č. p. 334
52. Horní ul. - naproti divadlu
53. Kaplička ul. - tiskárny
54. Roosweltova ul. - u pensionu Vltavín
55. Nové Domovy
56. Křížová ul. - naproti č. p. 445
57. U trafo - pod sáňkářskou dráhou
58. Šumavská ul. - naproti č. p. 508
59. Ul. Po Vodě - u mostu
60. Rožmberská ul. - proti č. p. 91
61. Papírenská ul. u č. p. 108
62. Slupcnecká ul. - nad prodejnou TRIO
63. Svatý Duch - u zastávky ČSAD
64. Nové Spolí - u býv. samoobsluhy
65. Nové Spolí - u hřiště před pláží
66. Potoční ul. - u telefonní budky
67. Nové Spolí - na točně u č. p. 98
68. Slupenec - u zastávky

