
Město Znojmo 

Obecně závazná vyhláška Města Znojma  

č. 3/2007  

 

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

odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města Znojma  
 
 
Zastupitelstvo Města Znojma se na svém zasedání dne 20.6.2007 usnesením č. 26/2007, usneslo vydat na 
základě § 17, odst.2, zák. č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění  pozdějších 
předpisů (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, (dále jen „zákon o obcích“) tuto obecně závaznou 
vyhlášku:   
 
 
 

Čl. 1 
Úvodní ustanovení  

 
 

Tato obecně závazná vyhláška (dále jen „vyhláška“) stanovuje systém shromažďování, sběru, přepravy, 
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území města Znojma, včetně 
nakládání se stavebním odpadem1). 

 
 

 
Čl. 2 

Třídění a svoz komunálního odpadu  
 
       1.  Komunální odpad  se třídí na:  

a. papír a lepenka,  
b. sklo bílé a barevné,  
c. plasty,  
d. objemný odpad,  
e. nebezpečné složky komunálního odpadu,  
f. kovy,  
g. další složky určené městem.  
h. směsný odpad 

2. Směsný odpad je zbylý komunální odpad po stanoveném vytřídění dle odst. 1 písm. a-g. 
3. Svoz komunálního odpadu provádí svozová společnost. Svozová společnost je oprávněná osoba, která na  
    základě platné smlouvy s městem zajišťuje shromažďování, soustřeďování, třídění, přepravu a dopravu,  
    skladování, úpravu, využívání a odstraňování komunálního odpadu na území města Znojma. 
 
 
 
 

 
                                                 
1/  Vyhláška č.381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy  
     odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a  tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu,    
     dovozu a  tranzitu odpadů (Katalog odpadů)    
 



Čl.  3 
Shromažďování tříděného odpadu   

 
 
      1.    Místa určená pro shromažďování tříděného odpadu jsou: 
             a)  sběrné nádoby pro jednotlivé složky odpadu o objemu  120, 240, 1100 litrů, které jsou barevně   
                  rozlišeny pro jednotlivé tříděné složky  
             b) sběrný dvůr (Dobšická ulice) 
             c) skládka odpadů (Únanov) 
             d) sběrny a výkupny odpadů 
             e ) a jiná místa, pokud je v nich organizován sběr určitých složek odpadu nebo jejich zpětný odběr 
             f)  pískovna Oblekovice (stavební odpad) 
 

2. Místa určená pro oddělený sběr a zpětný odběr použitých výrobků (elektrozařízení pocházející z  
       domácností, elektrické akumulátory, galvanické články a baterie, výbojky a zářivky, pneumatiky, oleje)  
        jsou specializované obchody a sběrný dvůr města Znojma. 

      
  

Čl. 4 
Sběr a svoz nebezpečných složek komunálního odpadu 

 
            Místa určená pro shromažďování nebezpečných složek komunálního odpadu jsou: 
             a) sběrný dvůr, sběrny, výkupny odpadů, 
             b) lékárny, v nichž je zajišťován sběr léků a rtuťových teploměrů, specializované obchody, úřady, školy   
                 a jiná místa, pokud je v nich organizován sběr určitých druhů odpadů nebo zpětný odběr    
                 nebezpečných odpadů 

 
Čl. 5 

Sběr a svoz objemného  odpadu 

1. Objemný odpad je takový odpad, který vzhledem ke svým rozměrům nemůže být umístěn do sběrných 
nádob  (např. koberce, matrace, nábytek).   

2. Místo pro uložení objemného odpadu je sběrný dvůr na Dobšické ulici. 

Čl.  6  
Shromažďování směsného odpadu  

 
       1.  Směsný odpad se ukládá do sběrných nádob. Pro účely této vyhlášky sběrnými nádobami jsou: 
           a) typizované sběrné nádoby o objemu 110, 120, 240 a 1100 litrů,  
           b) odpadkové koše umístěné na veřejných prostranstvích, sloužící pro ukládání drobného směsného   
               komunálního odpadu,  
       2. Stanoviště sběrných nádob je: 
            a) stálé stanoviště, kde jsou sběrné nádoby trvale umístěny za účelem shromažďování  směsného   
                komunálního odpadu 
            b) svozové stanoviště, kde jsou sběrné nádoby umístěny za účelem odvozu směsného komunálního  
                odpadu 

3. Stálá stanoviště nesmí být na veřejném prostranství na celém území města s výjimkou lokalit 
uvedených v příloze č.1 této vyhlášky. Ve vyjímečných a odůvodněných případech v ostatních 
lokalitách města může být zřízeno stálé stanoviště na veřejném prostranství pouze se souhlasem města. 

4. Sběrné nádoby se umístí  na svozové stanoviště nejdříve ve 21.00 hod. v den před stanoveným 
svozovým dnem.Vyprázdněné sběrné nádoby se odstraní ze svozového stanoviště nejpozději do 22.00 
hod. ve svozový den. Toto neplatí v případě, že stálé stanoviště je na veřejném prostranství a nebo 
v případě náhradního odvozu. 

5. V centru města Znojma (viz příloha č.2 této vyhlášky), dále jen centrum, je organizován noční svoz. 
V centru se sběrné nádoby umístí na svozové stanoviště nejdříve ve 21.00 hod. ve svozový den. 
Vyprázdněné sběrné nádoby se odstraní do 8.00 hod. ráno. Toto neplatí v případě, že stálé stanoviště je 
na veřejném prostranství a nebo v případě náhradního odvozu. 

6. V případě,  že stálé  stanoviště je na veřejném prostranství  musí být plocha stanoviště zpevněna a 
opatřena zástěnou. 



7. V případě, že stav komunikace neumožňuje svozové technice příjezd k nemovitosti, od které je svážen 
odpad, rozhoduje o místu svozového stanoviště sběrné nádoby město. 

Článek 7 
Povinnosti vlastníků a správců nemovitostí 

 
Fyzická nebo právnická osoba, která  vlastní nemovitost, je jejím správcem nebo má k ní právo hospodaření či 
právo užívání, zajistí přistavení a odstranění sběrné nádoby na směsný komunální odpad dle čl. 6, bod č.4 a 5 
této vyhlášky. 

 
Článek 8 

Nakládání se stavebním odpadem  
 

1. Stavební odpad  je stavební a demoliční odpad. Stavební odpad není komunálním odpadem.  
2. Stavební odpad lze použít, předat či zlikvidovat zákonem stanoveným způsobem. 

Čl. 9 
Závěrečná ustanovení  

 
       1. Nabytím účinnosti této vyhlášky se zrušuje Obecně závazná vyhláška města Znojma č.5/2001, o stanovení   
           systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů  
           vznikajících na  území města Znojma, včetně systému nakládání se stavebním odpadem.   
 
       2. Tato vyhláška nabývá účinnosti  patnáctým dnem po dni vyhlášení.  
 
       3. Ustanovení čl.6. , odst.6. nabývá účinnosti 1.1.2008. 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     .....................                          ....................... 
       Ing. Pavel Balík                       Ing. Petr Nezveda 
        místostarosta                              starosta 
 
 
 
 
 
Přílohy :  
č.1 -  Lokality, kde mohou být stála stanoviště sběrných nádob na veřejném prostranství 
č.2 – Vymezení centra města Znojma pro noční svoz odpadů 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Příloha č. 1 : Lokality, kde mohou být stála stanoviště sběrných nádob na veřejném prostranství 
 

1. Přímětice I. 
 

 

 



2. Přímětice II. 
 

 



3. U Lesíka 
 

 



4. MUDr. Jana Janského 
 

 



5. Pražská sídliště 
 

 



6. Pražská  (Billa – Telecom, Policie ČR – Kolonka) 
 

 



7.  Pražská – Náměstí Svobody 
 

 



8. Náměstí Armády 
 

 



9.  Na Rejdišti (Marušky Kudeříkové, Jindřicha Hořejšího, Loucká) 
 

 



10.  Vídeňská 
 

 



11. Dukelských Bojovníků (Anínská, Holandská, Sokolovská, Kaufland) 
 

 



Příloha č.2         Vymezení centra města Znojma pro noční svoz odpadů 
  
Jedná se o tyto ulice: 
 
Koželužská, U Obří hlavy, Dyjská, Napajedla, Pasteurova, Žleby, V Jirchářích, Na Svahu, 
Antonínská, Lazebnická, Na Kopečku, U Brány, U Branky, Velká Mikulášská, 
Malá Mikulášská, Mikulášské nám., Pasířská, Klácelova, Zelenářská, Velká Františkánská 
Malá Františkánská, Úvoz, Hradní, Přemyslovců, Václavské náměstí, Horní náměstí, Veselá, 
Vlkova, Divišovo náměstí, Jezuitská, Jezuitské náměstí, Velká Michalská, Malá Michalská, 
Horní Česká, Dolní Česká, Kovářská, Obroková, Slepičí Trh, Kramářská, Zámečnická, 
Pontassievská, Radniční, Masarykovo náměstí, Kolárova, Náměstí Republiky, Tovární, 
Bednářská, Lidická, Čermákova, Rudoleckého, Vídeňská (od Náměstí Republiky po 
křižovatku s ul. Dr. Milady Horákové), Dr. Milady Horákové, Na Kolbišti, Bezručova, 
17. listopadu, Komenského náměstí, Jana Palacha, Studentská, Mariánské náměstí, 
Havlíčkova, Alšova, Rooseveltova, Mládeže, Lužická, Náměstí kpt. Otmara Chlupa, 
Fráni Kopečka, Bratří Čapků, Chelčického, 28. října, Stojanova, Janáčkova, Fischerova, 
Jiráskova, Máchovo náměstí, Fibichova, Smetanova, Vrchlického, Palackého, Coufalova, 
Tyršova, Náměstí Armády, Žižkovo náměstí, Jarošova, Sokolská, Puškinova, J.F. Curie, 
Benjamina Kličky, Polní, Náměstí Svobody, Dělnická, Bulharská, Jungmanova, Stanislavova, 
U Sirotčince, Jubilejní park, Krátká, Boční, Dr. Mareše, Dvořákova, Bala, Na Vyhlídce, 
Na Valech, Gránická, Pražská (od Náměstí Svobody po křižovatku s ul. Přímětickou), 
Přímětická (od ul. Pražská po ul. Legionářská), Resslova, Erbenova, Mahenova, 
Růženy Svobodové (část od ulice Resslova). 
 
 


