22.
OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA,
kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 5/2007 Sb. hl. m. Prahy, kterou
se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území hlavního města
Prahy a systém nakládání se stavebním odpadem (vyhláška o odpadech)
Zastupitelstvo hlavního města Prahy se usneslo dne 30. 11. 2017 vydat podle § 44
odst. 3 písm. d) zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, a § 17 odst. 2 zákona
č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění zákona
č. 229/2014 Sb., tuto obecně závaznou vyhlášku:
Čl. I
Obecně závazná vyhláška č. 5/2007 Sb. hl. m. Prahy, kterou se stanoví systém
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
vznikajících na území hlavního města Prahy a systém nakládání se stavebním odpadem
(vyhláška o odpadech), se mění takto:
1.

V § 2 písmeno a) zní:
„a) komunální odpad je veškerý odpad vznikající na území města při činnosti fyzických
osob, a který je uveden jako komunální odpad v Katalogu odpadů, s výjimkou odpadů
vznikajících u právnických osob nebo fyzických osob oprávněných k podnikání;“.
Poznámky pod čarou č. 2 a 3 se zrušují.

2.

V § 2 písmeno b) včetně poznámky pod čarou č. 4 zní:
„b) objekt je stavba pro bydlení4), stavba, ve které je alespoň jeden byt, nebo stavba
pro rodinnou rekreaci4);
4)

§ 2 vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území.“.

3.

V § 2 písm. d) se za odkaz na § 3 vkládá text „odst. 1 písm. a) až h)“.

4.

V § 2 písmeno f) včetně poznámky pod čarou č. 6 zní:
„f) nebezpečný odpad je odpad vykazující jednu nebo více nebezpečných vlastností
uvedených v příloze přímo použitelného předpisu Evropské unie o nebezpečných
vlastnostech odpadů6),
6)

Nařízení komise (EU) č. 1357/2014 ze dne 18. prosince 2014, kterým se nahrazuje
příloha III směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/98/ES o odpadech a o zrušení
některých směrnic.“.
5.

V § 2 písm. h) se slova „pravidelných intervalech“ nahrazují slovy „určených časech“.

6.

V § 2 písm. l) se za slova „sběrný dvůr města“ vkládají slova „nebo městské části“.

7.

V § 2 písm. m) se za slovo „kompostárna“ vkládají slova „či stabilní sběrné místo
bioodpadu“.

8.

V § 3 odst. 1 se za písmeno c) vkládají nová písmena d) až f), která znějí:
„ d) kovy,
e) nápojové kartony,
f) biologicky rozložitelný odpad,“.
Dosavadní písmena d) a e) se označují jako písmena g) a h).

9.

V § 3 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno i), které zní:
„i) směsný odpad.“.

10. V § 3 odstavec 2 zní:
„(2) Město nebo městské části po projednání s městem mohou na svém území
organizovat i tříděný sběr jiných složek odpadu (například gastroodpadu).“.
11. V § 3 se doplňuje odstavec 3, který zní:
„(3) Původcem veškerého odpadu sebraného v rámci systému od fyzických osob
nepodnikajících se stává město. Tento odpad může být evidován pouze jako odpad města,
nikoliv jako odpad jednotlivých městských částí, které se na sběru tohoto odpadu
podílejí.“.
12. V § 4 odst. 1 písmeno b) zní:
„b) sběrné dvory města nebo městské části, kompostárny a jiná městem označená místa,
pokud je v nich městem organizován sběr určitých složek odpadu;“.
13. V § 4 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje středníkem a doplňuje se písmeno d), které
zní:
„d) velkoobjemové kontejnery.“.
14. V § 4 odst. 2 písm. a) se za slova „sběrné dvory města“ vkládají slova „nebo městské
části“.
15. V § 4 odst. 2 písm. b) se za slovo „pravidelného“ vkládá slovo „mobilního“.
16. V § 4 odst. 2 písm. c) se slova „léků a rtuťových teploměrů“ nahrazují slovy
„nepoužitelných léčiv20)“.
Poznámka pod čarou č. 20 zní: „20) § 88 odst. 1 zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech
a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech).“.
17. V § 4 odstavec 3 zní:
„(3) Právnické osoby a fyzické osoby oprávněné k podnikání produkující odpad zařazený
podle Katalogu odpadů jako odpad podobný komunálnímu z činnosti právnických osob
a fyzických osob oprávněných k podnikání se mohou zapojit do systému na základě
písemně uzavřené smlouvy s městem. Zapojení do systému probíhá formou poskytnutí
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samostatných sběrných nádob nebo formou pytlového sběru za podmínek určených
smlouvou. V případě původců odpadu produkujících trvale malé množství odpadů může
být jedna sběrná nádoba využívána sdruženě vícero právnickými osobami nebo
fyzickými osobami oprávněnými k podnikání. Stanoví-li tak smlouva, mohou právnické
osoby a fyzické osoby oprávněné k podnikání v odůvodněných případech výjimečně
využívat i konkrétní sběrné nádoby určené smlouvou sloužící jinak pro odkládání odpadu
pocházejícího od fyzických osob nepodnikajících.“.
Poznámky pod čarou č. 10 a 11 se zrušují.
18. V § 5 písmeno a) zní:
„a) odpad třídit na složky uvedené v § 3 odst. 1,“.
19. V § 5 písmeno b) zní:
„b) vytříděný papír a lepenku, sklo, plasty, nápojové kartony a kovy odkládat
do označených sběrných nádob nebo na městem určená místa podle § 4 odst. 1 písm. b),“.
20. V § 5 písmeno c) zní:
„c) vytříděný biologicky rozložitelný odpad odkládat na městem určená místa podle § 4
odst. 1 písm. b) nebo do označených sběrných nádob, pokud je sběr a svoz městem
organizován a biologicky rozložitelný odpad ze zahrad odkládat na městem určená místa
podle § 4 odst. 1 písm. b) nebo do označených velkoobjemových kontejnerů; “.
21. V § 5 písm. d) se slova „v určenou dobu“ zrušují.
22. V § 5 písm. g) se za slovo „účelu“ vkládají slova „, odkládání odpadu mimo sběrné
nádoby a vybírání odpadu uloženého do sběrných nádob“.
23. V § 6 písmeno b) včetně poznámky pod čarou č. 13 zní:
„ b) umístí sběrné nádoby na směsný odpad v domovním vybavení či na jiném místě
k tomu určeném v souladu s jiným právním předpisem13),
13)

Nařízení č. 10/2016 Sb. hl. m. Prahy, kterým se stanovují obecné požadavky
na využívání území a technické požadavky na stavby v hlavním městě Praze (pražské
stavební předpisy).“.
24. V § 6 písm. c) se za slovy „1 hodina před a po určené době svozu“ středník nahrazuje
tečkou a vkládá se věta „Na území městských památkových zón je doba pro umístění
sběrných nádob na místo přistavení maximálně 3 hodiny před a po určené době svozu.“
a slova „pokud je“ se nahrazují slovy „Pokud je na území Pražské památkové rezervace“.
25. V § 7 odst. 1 se za slovy „s frekvencí až“ číslo „6“ nahrazuje číslem „7“.
26. § 8 včetně nadpisu zní:
„§ 8
Způsoby dalšího nakládání s odpadem a jeho složkami
(1) Vytříděný papír a lepenku, sklo, plasty, nápojové kartony, kovy a biologicky
rozložitelný odpad lze pouze materiálově využívat. Nevyužitelné zbytky po dotřídění
lze předávat k výrobě alternativního paliva nebo energeticky využívat v zařízení
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pro energetické využití komunálního odpadu, odpady nevhodné k jakémukoli
dalšímu využití je možné odstraňovat na skládce odpadu.
(2) Odpad z údržby zeleně a biologicky rozložitelný odpad ze zahrad (listí, tráva, větve)
se přednostně kompostuje.
(3) Směsný odpad se přednostně energeticky využívá v zařízení pro energetické využití
komunálního odpadu.
(4) Objemný odpad se přednostně dotřiďuje.“.
Poznámky pod čarou č. 15 až 19 se zrušují.
27. § 9 včetně nadpisu zní:
„§ 9
Nakládání se stavebním odpadem
Fyzické osoby, které vyprodukovaly stavební odpad označený kódem odpadu 17 01 01
(Beton), 17 01 02 (Cihly), 17 01 03 (Tašky a keramické výrobky), 17 01 07 (Směsi
nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků neuvedené
pod číslem 17 01 06), 17 05 04 (Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03) při
své nepodnikatelské činnosti, mohou bezplatně předat tento stavební odpad v množství
do 1 m3 měsíčně ve sběrných dvorech města nebo do městem označených
velkoobjemových kontejnerů. Toto množství nelze kumulovat. Odkládání stavebního
odpadu do sběrných nádob určených pro jednotlivé složky komunálního odpadu není
dovoleno.“.
28. Příloha č. 1 zní:
„Příloha č. 1 k obecně závazné vyhlášce č. 5/2007 Sb. hl. m. Prahy
Specifikace sběrných nádob
Název odpadu
papír a lepenka
sklo
sklo
plasty
nápojové
kartony
kovy
biologicky
rozložitelný
odpad
objemný odpad

Barva sběrné nádoby
modrá
zelená
bílá
žlutá
oranžová

Velikost sběrné nádoby
0,12 do 5 m3
0,12 do 3,50 m3
0,12 do 3,50 m3
0,12 do 5m3
0,12 do 5m3

Poznámka
sklo bez rozlišení barev
sklo čiré (nebarevné)
-

šedá
hnědá

0,24 do 5 m3
0,12 do 1,1 m3

bez barevného
označení

minimálně 9 m3

speciální provětrávaná
nádoba s vnitřním
žebrováním
-

nebezpečný
odpad

červená

nespecifikováno

-

směsný odpad

černá (antracitová)

0,07 do 5 m3
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plastové sběrné nádoby

jiné složky

bez barevného
označení
stříbrná
bez specifického
barevného označení –
s nápisem

nespecifikováno

kovové sběrné nádoby
pozinkované
kovové sběrné nádoby

Poznámka:
1) Podmínku barvy sběrné nádoby splňuje i sběrná nádoba, která má v požadované barvě
víko. Ostatní části sběrných nádob musí být v barvě černé (u plastových nádob), v barvě
bílé nebo bez barevné úpravy (u kovových nádob), v kombinaci s barvou určenou touto
přílohou.
2) Sběrné nádoby jsou označeny i názvem složky odpadu.“.
29. Poznámka pod čarou č. 5 zní: „5) § 1011 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský
zákoník.“.
30. Poznámka pod čarou č. 9 zní: „9) Například § 25 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních
komunikacích, ve znění pozdějších předpisů; § 51 nařízení č. 10/2016 Sb. hl. m. Prahy,
kterým se stanovují obecné požadavky na využívání území a technické požadavky
na stavby v hlavním městě Praze (pražské stavební předpisy).“.

Čl. II
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2018.

Adriana Krnáčová, v. r.
primátorka hlavního města Prahy

Petr Dolínek, v. r.
náměstek primátorky hlavního města Prahy
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