
 

Město Mníšek pod Brdy 

Obecně závazná vyhláška města č. 1/2021 

o stanovení obecního systému odpadového hospodářství 

Zastupitelstvo města Mníšek pod Brdy se na svém zasedání dne 8.12.2021 usnesením 

č. 35/17/2021 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 „vyhlášku“): 

Článek 1 

Úvodní ustanovení 

1) Tato vyhláška stanovuje obecní systém odpadového hospodářství na katastrálních 

územích města Mníšek pod Brdy, Stříbrné Lhoty a Rymáně. 

 

2) Každý je povinen odpad nebo movitou věc, kterou předává do obecního systému, 

odkládat na místa určená městem a v souladu s povinnostmi stanovenými pro daný druh 

odpadu, kategorii nebo materiál odpadu nebo movitých věcí, zákonem o odpadech1 a touto 

vyhláškou. 

 

3) V okamžiku, kdy osoba zapojená do obecního systému 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 odpadu. 

 

4) Stanoviště sběrných nádob jsou místa, 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 uživatelů2. 
 

 

1 § 61 zákona č. 541/2021 Sb., o odpadech 
2 § 60 zákona č. 541/2021 Sb., o odpadech 

 

Článek 2 

Oddělené soustřeďování komunálního odpadu 

1) Osoby předávající komunální odpad na místa určená obcí jsou povinny odděleně 

soustřeďovat následující jeho složky: 

a) Papír a lepenka 

b) Plasty vč. PET lahví 

c) Sklo 



d) Kovy 

e) Biologicky rozložitelné odpady 

f) Nápojové kartony 

g) Jedlé oleje a tuky 

h) Nebezpečné odpady 

i) Objemný odpad 

j) Směsný komunální odpad 

 

2) Směsným komunálním odpadem se rozumí zbylý komunální odpad po stanoveném 

vytřídění podle odstavce 1, písm. a), b), c), d), e), f), g), h),j). 

 

3) Objemný odpad je takový odpad, který vzhledem ke svým rozměrům nemůže být 

umístěn do sběrných nádob. 

 

Článek 3 

Soustřeďování papíru, plastů, skla, nápojových kartonů, kovů, biologického odpadu 

rostlinného původu, jedlých olejů a tuků 

1) Papír, plasty, sklo, kovy, nápojové kartony, biologický odpad rostlinného původu, jedlý 

olej a tuky se soustřeďují do zvláštních sběrných nádob, kterými jsou plastové kontejnery 

objemu 120 l, 240 l, 1 100 l a velkoobjemové kontejnery objemu 6, 8 a 9 m3. 

 

2) Zvláštní sběrné nádoby určené pro soustřeďování papíru, plastu, skla, nápojových 

kartonů, kovů jsou umístěny na stanovištích – příloha. 

 

3)      Stanoviště biologicky rozložitelného odpadu - tráva, listí a větve jsou osazena po dvou 

velkoobjemových kontejnerech v následujících lokalitách: 

Mníšek pod Brdy – u sběrného dvora města 

Mníšek pod Brdy – plocha odstraněné ubytovny 

Mníšek pod Brdy – Kytínská ( odbočka Na Madlenkách ) 

Stříbrná Lhota     – otoč autobusu 

Rymáně               – v Kamenném u penzionu 

 

Pro soustřeďování biologicky rozložitelného odpadu vznikajícím především na 

zahradách rodinných domů a rekreačních objektů jsou určeny 120 l a 240 l sběrné nádoby. 

 

4)  Před vjezdem do sběrného dvora je umístěn kontejner pro soustřeďování jedlých olejů 

a tuků v uzavřených lahvích. 

 

5) Zvláštní sběrné nádoby jsou barevně odlišeny a označeny příslušnými nápisy: 

a) zelené pro biologické rozložitelné odpady rostlinného původu 

        - odpady ze zahrad (tráva, listí, spadané ovoce, suchá tráva), odpad ze zeleniny, 

kuchyňské a jiné odpady rostlinného původu 

        - větve, kůra, části stromů, dřevo, křoviny a jim podobné odpady 

b) modré pro papírové odpady - neznečištěné noviny, časopisy, letáky, papírový 

materiál, lepenkové, papírové a kartonové obaly a j. papírový odpad 



c) žluté pro plastové odpady - neznečištěné plastové obaly, PET lahve, výrobky z plastu, 

nádoby, láhve, kelímky, sáčky, fólie a jiný plastový odpad 

d) zelené pro skleněné odpady   - neznečištěné skleněné láhve a nádoby, tabulové sklo a 

jiné skleněné obaly a odpady 

e) hnědé pro kovové odpady  - neznečištěné plechovky a nádoby, různé drobné kovové 

předměty, kovové obaly a odpady 

f) oranžové pro nápojové kartony 

g) šedé pro jedlé oleje a tuky 

 

6) Do zvláštních sběrných nádob je zakázáno ukládat jiné složky komunálních odpadů, než 

pro které jsou určeny. 

 

7) Zvláštní sběrné nádoby je povinnost plnit tak, aby je bylo možno uzavřít a odpad z nich 

při manipulaci nevypadával. Pokud to umožňuje povaha odpadu, je nutno objem odpadu před 

jeho odložením do sběrné nádoby minimalizovat. 

 

8) Papír, plasty, sklo a kovy lze také v době provozních hodin odevzdávat ve sběrném 

dvoře města na adrese Řevnická 1484. 

 

Článek 4 

Soustřeďování nebezpečných složek komunálního odpadu 

Všechny druhy odpadů, které jsou podle Katalogu odpadů zařazeny jako nebezpečné a patří 

do skupiny komunálních odpadů, jsou předávány pracovníkům sběrného dvora města, kteří 

je následně uloží do příslušné sběrné nádoby. 

 

Článek 5 

Soustřeďování a svoz objemného odpadu 

1) Odpady, které pro své rozměry nebo hmotnost nelze odložit do sběrných nádob, nábytek, 

matrace, koberce, lina, porcelánové a keramické výrobky, dřevo z obalů apod.) lze předat 

ve sběrném dvoře města. 

 

2) Odvoz objemného odpadu z místa jeho vzniku je také možné uskutečnit prostřednictvím 

služby sběrného dvora přistavením velkoobjemového kontejneru.  

 

 

Článek 6 

Soustřeďování použitého textilu 

1) Použitý textil, různé textilní výrobky a obuv lze odložit v režimu charity do speciálních 

kontejnerů označených „TEXTIL“ umístěných do některých stanovišť sběrných nádob 

 

 

Článek 7 

Soustřeďování směsného komunálního odpadu 

1) Směsný komunální odpad se shromažďuje do sběrných nádob, kterými jsou: 

a) Typizované sběrné nádoby – plastové nebo kovové nádoby o objemu 70/80 litrů, 

110/120 litrů, 240 litrů a 1 100 litrů 



b) Sběrové pytle objemu 60 litrů určené pro odkládání směsného komunálního 

odpadu především z objektů užívaných pro individuální rekreaci 

c) Odpadkové koše umístěné na veřejných prostranstvích města a sloužící pro 

odkládání drobného směsného komunálního odpadu  

 

2) Soustřeďování směsného komunálního odpadu podléhá požadavkům stanoveným 

v článku 3, odst. 6 a 7. 

 

Článek 8 

Nakládání s komunálním odpadem vznikajícím na území města při činnosti právnických 

a podnikajících fyzických osob 

1) Právnické a podnikající fyzické osoby zapojené do obecního systému, na základě 

písemné smlouvy s městem, předávají komunální odpady dle článku 2 odst. 1, písm. a) – f) a i) 

na vyhrazená místa do příslušných sběrných nádob. 

 

2) Výše úhrady za zapojení do obecního systému se stanoví ceníkem uvedeným na webových 

stránkách města 

 

3) Úhrada se vybírá jednou ročně v termínu do 31.3. v hotovosti v pokladně města nebo převodem 

na účet města. 

 

4) Právnické a fyzické osoby podnikající zapojení do obecního systému mohou proti úhradě dle 

ceníku předat do sběrného dvora i další druhy jimi produkovaných odpadů. 

 

Článek 9 

Nakládání s výrobky s ukončenou životností v rámci služby pro výrobce 

 zpětný odběr) 

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

a) Elektrospotřebiče, elektronické výrobky 

b) Lednice, mrazáky, jiná chladící technika 

c) Baterie, akumulátory 

d) Pneumatiky 

 

2) Výrobky s ukončenou životností uvedené v odst. 1 lze předávat ve sběrném dvoře města. 

 

Článek 10 

Nakládání se stavebním a demoličním 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 odpady, zeminu a kamení a další složky stavebních odpadů mohou 

fyzické osoby odložit úplatně ve sběrném dvoře města na základě platného ceníku. 

 

3) Odvoz stavebních a demoličních odpadů z místa jejich vzniku lze provést na základě přímé 

objednávky ve sběrném dvoře, jehož pracovníci přistaví kontejner vhodného objemu na 

požadované místo. Po naplnění kontejneru je odpad předán buď k využití nebo odstranění. 

 



4) Tímto není dotčeno právo fyzických osob na předání stavebních a demoličních odpadů 

oprávněné osobě nebo přímo na místo využití příp. odstranění a to v souladu se zákonem O 

odpadech. 

Článek 11 

Závěrečná ustanovení 

1) Nabytím účinnosti této vyhlášky se zrušuje Obecně závazná vyhláška města č. 1/2019 O 

stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy třídění, využívání a odstraňování 

komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města Mníšek pod Brdy. 

 

2) Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1.1.2022. 

 

Příloha  

 

 

 

 ……………………….                                                     ……………………………… 

Ing. Dana Dalešická v. r.                                                Mgr. Magdaléna Davis, Ph.D. v. r. 
      místostarostka                                                                                       starostka 

 

 

 

 

 

 

 

Vyvěšeno na úřední desce dne: 15.12.2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


