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STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC 

ZASTUPITELSTVO MĚSTA LIBERCE 

č. 6/2021 

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA STATUTÁRNÍHO MĚSTA 

LIBEREC, kterou se stanoví nastavení obecního systému odpadového 

hospodářství a nakládání se stavebním a demoličním odpadem ve 

statutárním městě Liberec 

 

Zastupitelstvo města Liberce se usneslo na svém zasedání dne 25. listopadu 2021 

usnesením č. 291/2021 vydat na základě § 59 odst. 4 zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, 

ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením § 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“): 

Čl. 1 

Předmět a působnost vyhlášky 

Vyhláška stanoví obecní systém odpadového hospodářství (dále jen „systém“) na území 

statutárního města Liberce a systém nakládání se stavebním a demoličních odpadem na území 

statutárního města Liberce.  

Čl. 2 

Základní pojmy pro účely této vyhlášky 

1. KOMUNÁLNÍ ODPAD je směsný a tříděný odpad z domácností, zejména papír a 

lepenka, sklo, kovy, plasty, biologický odpad, dřevo, textil, obaly, odpadní elektrická 

a elektronická zařízení, odpadní baterie a akumulátory, a objemný odpad, zejména 

matrace a nábytek, a dále směsný odpad a tříděný odpad z jiných zdrojů, pokud je co 

do povahy a složení podobný odpadu z domácností; komunální odpad nezahrnuje 

odpad z výroby, zemědělství, lesnictví, rybolovu, septiků, kanalizační sítě a čistíren 

odpadních vod, včetně kalů, vozidla na konci životnosti ani stavební a demoliční 

odpad. 

 

2. SMĚSNÝ ODPAD je zbylý komunální odpad po stanoveném vytřídění podle Čl. 3, 

písm. a), b) a c).  
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3. OBJEMNÝ ODPAD je složka komunálního odpadu, která pro velké rozměry nemůže 

být ukládána do sběrných nádob na směsný odpad. Sběrnou nádobou pro objemný 

odpad je pouze velkoobjemový kontejner. 

 

4. BIOLOGICKÝ ROZLOŽITELNÝ ODPAD je složka komunálního odpadu 

podléhající aerobnímu nebo anaerobnímu rozkladu, jedná se zejména o odpad ze 

zahrad a veřejné zeleně, potravinový a kuchyňský odpad z domácností rostlinného 

původu.  

 

5. NEBEZPEČNÝ ODPAD je složka komunálního odpadu vykazující alespoň jednu z 

nebezpečných vlastností uvedených v příloze přímo použitelných předpisů Evropské 

unie o nebezpečných vlastnostech odpadů nebo se zařazuje do druhu odpadu, kterému 

je v Katalogu odpadů přiřazena kategorie nebezpečný odpad, či se jedná o odpad, který 

je smísen nebo znečištěn některým z výše uvedených odpadů.   

 

6. VYUŽITELNÝ ODPAD je odděleně soustředěná složka komunálního odpadu, 

předávaná k využití, zejména papír a lepenka, sklo, kovy, plasty, biologický odpad, 

dřevo, textil, obaly, jedlý olej a tuky, případně další aktuálně využitelné složky.  

 

7. VÝROBEK S UKONČENOU ŽIVOTNOSTÍ je výrobek, který se stal odpadem a 

který podléhá zpětnému odběru. Obec v rámci služby pro výrobce nakládá s těmito 

výrobky s ukončenou životností: elektrozařízení, baterie a akumulátory. 

 

8. STAVEBNÍ A DEMOLIČNÍ ODPAD je odpad vzniklý při činnostech 

nepodnikajících fyzických osob na území statutárního města Liberce. 

 

9. SVOZ NEBEZPEČNÉHO ODPADU je svoz mobilní sběrnou s obsluhou 

v pravidelných intervalech dvakrát ročně po předem stanovených trasách a na předem 

stanovených místech. V rámci tohoto svozu mohou fyzické osoby odevzdávat 

motorové a technické oleje, barvy, lepidla, rozpouštědla, nádoby a štětce se zbytky 

barev, kyseliny, hydroxidy, detergenty a odmašťovací přípravky, léky, pesticidy, 

předměty s obsahem rtuti a další obdobný nebezpečný odpad.  

 

10. SVOZ VÝROBKŮ S UKONČENOU ŽIVOTNOSTÍ je svoz mobilní sběrnou 

s obsluhou, který organizuje obec v rámci služby pro výrobce v pravidelných 

intervalech dvakrát ročně po předem stanovených trasách a na předem stanovených 

místech. V rámci tohoto svozu mohou fyzické osoby odevzdávat pračky, myčky, 

sušičky, mikrovlnné trouby, televizory, sporáky, varné desky, digestoře, klimatizace, 

lednice, mrazáky a další objemné elektrospotřebiče. Do mobilní sběrny lze odevzdávat 

také drobné elektrospotřebiče v podobě elektrických hraček, počítačů a jeho 

příslušenství, mobilních telefonů apod. 

 

11. SBĚRNÁ NÁDOBA je typizovaná nádoba určená k odložení složek komunálního 

odpadu do doby svozu. Mezi sběrné nádoby patří také podzemní kontejnery a 

odpadkové koše umístěné na veřejných prostranstvích. Sběrnou nádobou pro objemný 

odpad je pouze velkoobjemový kontejner.   
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12. DOSTATEČNÝ OBJEM NÁDOBY NA SMĚSNÝ KOMUNÁLNÍ ODPAD je 

takový vnitřní objem sběrné nádoby nebo součet vnitřních objemů sběrných nádob, 

který při frekvenci svozu odpadu a při počtu osob užívajících objekt umožňuje uložit 

směsný odpad vznikající při provozu domácností v objektu do sběrné nádoby nebo 

nádob.  

 

13. PYTLOVÝ SVOZ je mimořádný způsob svozu komunálních odpadů, který nahrazuje 

svoz ze sběrných nádob. 

 

14. SBĚRNÝ DVŮR je zařízení, kde mohou fyzické osoby odevzdávat využitelné, 

nebezpečné, objemné složky komunálního odpadu, směsný komunální odpad, stavební 

a demoliční odpad. S výjimkou stavebních a demoličních odpadů mohou fyzické 

osoby odevzdat odpad zdarma. Na těchto místech je odkládání odpadu možné jen 

v jejich provozní době, a to výhradně do zvláštních sběrných nádob určených dle 

pokynu obsluhy. Seznam míst je dostupný online na městském mapovém portále 

zveřejněném na internetové stránce statutárního města Liberce. 

 

15. SBĚRNÉ MÍSTO je zařízení, kde mohou fyzické osoby odevzdávat využitelné a 

objemné složky komunálního odpadu. Na těchto místech je odkládání odpadu možné 

jen v jejich provozní době, a to výhradně do zvláštních sběrných nádob určených dle 

pokynu obsluhy. Seznam míst je dostupný online na městském mapovém portále 

zveřejněném na internetové stránce statutárního města Liberce.  

Čl. 3 

Třídění komunálního odpadu 

Komunální odpad ve městě se třídí na následující složky: 

a) využitelné složky 

1. sklo 

2. papír 

3. plasty 

4. nápojové kartony (tetrapack)  

5. textil 

6. biologický rozložitelný odpad 

7. kovy 

8. jedlé oleje a tuky 

b) objemné odpady, 

c) nebezpečné odpady, 

d) směsný odpad. 

Čl. 4 

Místa určená pro odkládání komunálního odpadu a výrobků s ukončenou životností 

1. Místa určená k odkládání využitelných složek komunálního odpadu jsou: 

a) zvláštní sběrné nádoby pro jednotlivé složky, umístěné na určených stanovištích, 

barevně, objemově a nápisem odlišených dle typu sbírané složky. Seznam 
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stanovišť je dostupný online na městském mapovém portále zveřejněném na 

internetové stránce statutárního města Liberce, 

b) sběrný dvůr a sběrná místa. 

 

2. Místa určená ke zpětnému odběru výrobků s ukončenou životností v rámci služby pro 

výrobce jsou: 

a) sběrné dvory a sběrná místa, 

b) v případě menších rozměrů výrobku zvláštní sběrné nádoby červené barvy, 

c) mobilní sběrna při prováděném svozu výrobků s ukončenou životností. 

Seznam míst je dostupný online na městském mapovém portále zveřejněném na 

internetové stránce statutárního města Liberce. 

 

3. Místa určená k odkládání objemných odpadů jsou: 

a) velkoobjemové kontejnery rozmístěné v předem určených termínech a na 

určených místech ve městě, informace o sběru jsou zveřejněny v libereckém 

zpravodaji, dále je seznam stanovišť dostupný online na městském webu a na 

mapovém portále zveřejněném na internetové stránce statutárního města Liberce, 

b) sběrný dvůr, 

c) sběrná místa.  

 

4. Místa určená k odkládání nebezpečných odpadů jsou: 

a) mobilní sběrna při prováděném svozu nebezpečných odpadů, informace o sběru 

jsou zveřejněny v libereckém zpravodaji, dále je seznam stanovišť dostupný 

online na městském webu a na mapovém portále zveřejněném na internetové 

stránce statutárního města Liberce, 

b) sběrný dvůr.  

 

5. Místa určená k odkládání směsného odpadu jsou: 

a) typizované sběrné nádoby (popelnice a kontejnery), stanoviště sběrných nádob 

jsou individuální nebo společná pro více uživatelů, 

1. stálé stanoviště typizovaných sběrných nádob na směsný komunální odpad 

je prostor pro trvalé umístění sběrných nádob, určuje ho statutární město 

Liberec, popř. vlastník objektu po dohodě se statutárním městem Liberec a 

vlastníkem pozemku nebo objektu, 

2. přechodné stanoviště typizovaných sběrných nádob je místo, na které je 

vlastníkem objektu po dohodě se statutárním městem Liberec a vlastníkem 

pozemku pouze ve svozový den umístěna sběrná nádoba na dobu potřebnou 

pro její vyprázdnění, nejpozději následující den po dni svozu vlastník 

objektu povinen zajistit odklizení sběrné nádoby z přechodného stanoviště,  

b) odpadkové koše, do kterých lze odevzdávat zejména drobný směsný odpad, 

cigaretové nedopalky nebo psí exkrementy, 

c) sběrné pytle při provádění pytlového svozu, které se odkládají uzavřené na určená 

stanoviště sběrných nádob na směsný odpad, sběrné pytle jsou označeny logem 

svozové společnosti, 

d) sběrný dvůr. 
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6. Místa určená k odkládání biologického rozložitelného odpadu jsou: 

a) sběrný dvůr, 

b) sběrná místa, 

c) velkoobjemové kontejnery rozmístěné v předem určených termínech a na 

určených místech ve městě, informace o sběru jsou zveřejněny v libereckém 

zpravodaji, dále je seznam stanovišť dostupný online na městském webu a na 

mapovém portále zveřejněném na internetové stránce statutárního města Liberce, 

d) typizované sběrné nádoby na sběr biologického rozložitelného odpadu. 

 

7. Další místa mimo obecní systém odpadového hospodářství, kde lze odevzdávat složky 

odpadu, jsou: 

a) lékárny, pneuservisy, specializované obchody, veřejné budovy, pokud je v nich 

organizován sběr určitých složek odpadu (např. baterie, léky), 

b) zařízení ke sběru a výkupu odpadů (sběrny a výkupny odpadů) provozovaná 

oprávněnými osobami na území statutárního města Liberce. 

Čl. 5 

Povinnosti fyzických osob 

Fyzické osoby jsou povinny: 

a) při své činnosti předcházet vzniku odpadu, omezovat jeho množství a nebezpečné 

vlastnosti1, 

b) odpad nebo movitou věc, kterou předává do obecního systému, odkládat na místa 

určená obcí v souladu s povinnostmi stanovenými pro daný druh, kategorii nebo 

materiál odpadu nebo movitých věcí zákonem o odpadech a touto vyhláškou, 

c) komunální odpad třídit dle městem stanoveného systému na složky uvedené v Čl. 

3 vyhlášky, je zakázáno odkládat do sběrných nádob na tříděný odpad jiné odpady, 

než pro které jsou jednotlivé nádoby určeny,  

d) směsný odpad odkládat pouze do sběrných nádob určených pro příslušnou 

nemovitost, kde fyzické osoby odpad vyprodukovaly, nebo do označených pytlů 

v rámci pytlového svozu,  

e) plnit sběrné nádoby tak, aby je bylo možno uzavřít a odpad z nich při manipulaci 

nevypadával, 

f) neodkládat odpady mimo sběrné nádoby, 

g) neodkládat do sběrných nádob určených na směsný odpad žhavý popel, stavební 

a demoliční odpad, využitelné složky komunálního odpadu a nebezpečný odpad.  

Čl. 6 

Svoz komunálního odpadu 

1. Svoz komunálního odpadu zajišťuje pověřená svozová společnost.  

2. V případě neprůjezdnosti nebo nesjízdnosti komunikace (např. výkopové práce na 

pozemní komunikaci, sněhová pokrývka, náledí) bude pověřenou společností 

stanoveno náhradní svozové stanoviště, a to v nejbližším možném místě dopravně 

dostupném pro svozové vozidlo. Toto stanoviště bude sloužit jako přechodné 

stanoviště po dobu trvání neprůjezdnosti či nesjízdnosti komunikace.  
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3. V oblastech, kde technické parametry komunikace neumožňují průjezd vozidla 

zajišťujícího svoz komunálního odpadu k jednotlivým objektům, bude svozovou 

společností po dohodě se zástupci statutárního města Liberec stanoveno stálé nebo 

přechodné svozové stanoviště, a to v nejbližším možném místě dopravně dostupném 

pro svozové vozidlo.  

4. Fyzické nepodnikající osoby se dozvědí o umístění sběrných nádob ve výše uvedených 

situacích na webových stránkách statutárního města Liberce. 

Čl. 7 

Nakládání se stavebním a demoličním odpadem 

1. Stavební a demoliční odpad není odpadem komunálním. 

2. Stavební a demoliční odpad lze používat, předat či odstraňovat zákonem stanoveným 

způsobem. 

3. Fyzické osoby jsou povinny zejména zajistit, aby ze stavebního a demoličního 

odpadu byly vytříděny nebezpečné složky odpadu a využitelné složky. 

4. Stavební a demoliční odpad lze předat do sběrného dvora za úplatu. 

Čl. 8 

Úplata 

Za provoz systému obecního systému odpadového hospodářství se platí místní poplatek podle 

zvláštní obecně závazné vyhlášky. 

Čl. 9 

Zrušovací usnesení 

Ke dni účinnosti této vyhlášky se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 1/2015, kterou se stanoví 

systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 

a nakládání se stavebním odpadem ve městě Liberci.  

Čl. 10 

Účinnost 

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2022. 

 

 

 

Ing. Zbyněk Karban v. r. Ing. Jaroslav Zámečník, CSc. v. r. 

náměstek primátora  primátor statutárního města 

 

1 Viz § 12 zákona o odpadech, ve znění pozdějších předpisů 

                                                           


