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Zastupitelstvo statutárního města Karlovy Vary se na svém zasedání dne 02.11. 2021 usnesením 

č. ZM/251/11/21 usneslo vydat na základě § 59 odst. 4 až 6 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 „vyhláška“): 

 

Článek 1 

Úvodní ustanovení 

1) Tato obecně závazná vyhláška (dále jen „vyhláška“) stanovuje obecní systém odpadového 

hospodářství na území statutárního města Karlovy Vary (dále jen „město“), včetně nakládání: 

a) se stavebním a demoličním odpadem vznikajícím na území města při činnosti nepodnika-

jících fyzických osob, 

b) s komunálním odpadem vznikajícím na území města při činnosti právnických a podnikají-

cích fyzických osob zapojených do obecního systému na základě písemné smlouvy,  

c) s výrobky s ukončenou životností1. 

 

2) Každý je povinen odpad nebo movitou věc, které předává do obecního systému, odkládat na 

místa určená městem v souladu s povinnostmi stanovenými pro daný druh, kategorii nebo mate-

riál odpadu nebo movitých věcí zákonem o odpadech a touto vyhláškou2. 

3) V okamžiku, kdy osoba zapojená do 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 odpadu3.  

 

Článek 2 

Oddělené soustřeďování komunálního odpadu  

1) Osoby předávající komunální odpad na místa určená městem jsou povinny odděleně soustřeďo-

vat následující složky: 

 

a) Biologicky rozložitelné odpady rostlinného původu, 

b) Papír, 

c) Plasty včetně PET lahví, 

d) Nápojové kartony, 

e) Sklo (barevné, čiré), 

f) Kovy, 

g) Nebezpečné odpady, 

h) Objemný odpad, 

i) Jedlé oleje a tuky, 

j) Textil, 

k) Směsný komunální odpad. 

 

                                                      
1
 § 3 odst. 1 písm. b) zákona č. 542/2020 Sb., o výrobcích s ukončenou životností. 

2
 § 61 zákona o odpadech. 

3
 § 60 zákona o odpadech. 
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2) Směsným komunálním odpadem se rozumí zbylý komunální odpad po stanoveném vytřídění 

podle odstavce 1 písm. a) až j). 

 

3) Místem k odkládání komunálního odpadu jsou:  

a) sběrné nádoby – zvláštní sběrné nádoby ke shromažďování odpadu, např. nádoby 

o objemu 80, 110/120, 240, 660 litrů, kontejnery o objemu 1100 litrů, zvony na využitelné 

složky komunálního odpadu, velkoobjemové kontejnery; 

b) sběrné dvory a zapojená zařízení určená pro nakládání s odpady města, kde je 

městem organizován sběr (aktuální přehled je zveřejněn na webových stránkách města: 

https://mmkv.cz/cs/odpady); 

c) zastávky mobilního sběru odpadů. Mobilní sběr je svoz předem určených složek 

komunálního odpadu ve stanovených termínech a daných místech (termíny a místa svozu 

jsou zveřejňovány na webových stránkách města: https://mmkv.cz/cs/odpady 

a v měsíčníku: https://mmkv.cz/cs/krl). 

4) Stanoviště sběrných nádob je místo, kde jsou sběrné nádoby trvale nebo přechodně umístěny 

za účelem dalšího nakládání s komunálním odpadem. Stanoviště sběrných nádob jsou  individu-

ální nebo společná pro více uživatelů. Trvalým stanovištěm je místo, kde jsou se souhlasem 

vlastníka tohoto pozemku a v mezích stanovených jinými právními předpisy nebo rozhodnutími 

vydanými na jejich základě, sběrné nádoby trvale umístěny. Dočasné stanoviště je místo, kde 

jsou sběrné nádoby přechodně umístěny za účelem jejich vyprázdnění oprávněnou osobou. 

5) Magistrát města Karlovy Vary může pro jednotlivé případy vyhlásit mobilní sběr některých složek 

komunálního odpadu uvedených v čl. 2 odst. 1 a stanovit podmínky, za kterých je možno tohoto 

svozu využít. V takovém případě budou informace zveřejněny na webových stránkách města: 

https://mmkv.cz/cs/odpady a v měsíčníku: https://mmkv.cz/cs/krl). 

 

Článek 3 

Soustřeďování papíru, plastů, skla, kovů, jedlých olejů a tuků, textilu, nápojových kartonů, 

a nebezpečných složek komunálního odpadu 

1) Pro soustřeďování papíru, plastů, skla, kovů, jedlých olejů a tuků, textilu, nápojových kartonů 

slouží zvláštní sběrné nádoby umístěné na území města (přehled je zveřejněn na webových 

stránkách města: https://mmkv.cz/cs/odpady). 

 

2) Zvláštní sběrné nádoby jsou barevně odlišeny a opatřeny údaji o druhu sbíraného odpadu: 

 

a) Papír – barva nádoby modrá,  

b) Plasty včetně PET lahví – barva nádoby žlutá, ve směsi s nápojovým kartonem,  

c) Sklo – barva nádoby zelená nebo kombinovaná, tj. zelená/bílá, zelená - barevné sklo, bílá 

- čiré sklo,  

d) Nápojový karton – barva nádoby žlutá, sbírán ve směsi s plasty,  

e) Kovy – barva nádoby šedá, při objemu 1100 l černá s červeným víkem,  

https://mmkv.cz/cs/odpady
https://mmkv.cz/cs/odpady
https://mmkv.cz/cs/krlm
https://mmkv.cz/cs/odpady
https://mmkv.cz/cs/krlm
https://mmkv.cz/cs/odpady
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f) Textil – barva nádoby zelená s červeným polepem, 

g) Jedlé oleje a tuky – barva nádoby zelená. 

3) Papír, plasty, sklo, kovy, jedlé oleje a tuky, nápojový karton lze také odevzdávat ve sběrných 

dvorech (viz přehled na webových stránkách města: https://mmkv.cz/cs/odpady, vč. druhů přijí-

maných odpadů), popř. v zařízeních, která jsou určená pro nakládání s odpady, např. výkupny 

(zapojená zařízení - viz přehled na webových stránkách města: https://mmkv.cz/cs/odpady, vč. 

druhů přijímaných odpadů). 

4) Jedlé oleje a tuky se ukládají do zvláštních sběrných nádob, určených k jejich soustřeďování, 

v uzavřených plastových láhvích.  

5) Nebezpečné složky komunálního odpadu lze odevzdat celoročně na sběrných dvorech (viz 

webové stránky města: https://mmkv.cz/cs/odpady) a nepoužitelná léčiva v lékárnách4.              

 

Článek 4 

Biologicky rozložitelné odpady rostlinného původu 

 

1) Biologicky rozložitelný odpad rostlinného původu je pro účel této vyhlášky biologicky 

rozložitelný komunální odpad, který neobsahuje ani nepřišel do kontaktu s biologickým odpadem 

živočišného původu nebo s vedlejšími produkty živočišného původu, tj. odpad ze zahrad, kuchyň-

ské odpady rostlinného původu – slupky, ovoce, zelenina apod. 

2) Pokud není biologicky rozložitelný odpad rostlinného původu přednostně využit na vlastním nebo 

pronajatém pozemku, zejména kompostováním, odkládá se do hnědých sběrných nádob o ob-

jemu 120 l, popř. 1100 l. Pro rodinné domy je určena pouze nádoba o velikosti 120 l.  

3) Nádobu na biologicky rozložitelný odpad rostlinného původu přiděluje na základě žádosti 

pověřený zaměstnanec Magistrátu města Karlovy Vary.  

4) Sběrné nádoby se na dočasném stanovišti umísťují nejdále 5 metrů od průjezdné komunikace. 

5) Sběrné nádoby se na dočasné stanoviště umísťují nejdříve v den svozu, nejpozději však do 6.00 

hodin. Sběrné nádoby musí být v den svozu po provedení svozu bez zbytečného prodlení 

z dočasného stanoviště odstraněny, nejpozději však do 22.00 hodin. Plnění těchto povinností 

zajišťují osoby, kterým byly uvedené sběrné nádoby na základě žádosti přiděleny. Nádoby nepři-

stavené ve svozový den na dočasné svozové stanoviště nebudou vyvezeny. 

6) Svoz biologicky rozložitelného odpadu rostlinného původu je zajišťován oprávněnou osobou ve 

stanovených dnech (viz přehled na webových stránkách města: https://mmkv.cz/cs/odpady).  

7) Biologicky rozložitelný odpad rostlinného původu lze také celoročně odevzdat v zařízení kom-

postárny provozované Správou lázeňských parků, příspěvkovou organizací, ul. Žižkova 205/4, 

Karlovy Vary – Stará Role. 

                                                      
4
 § 89 odst. 2 zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech, v platném znění. 

https://mmkv.cz/cs/odpady
https://mmkv.cz/cs/odpady
https://mmkv.cz/cs/odpady
https://mmkv.cz/cs/odpady
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Článek 5 

Objemný odpad 

 

1) Objemný odpad je takový odpad, který vzhledem ke svým rozměrům či hmotnosti nemůže být 

umístěn do sběrných nádob. Jedná se např. o nábytek, matrace, koberce, linolea, lyže, dveře 

apod.    

 

2) Svoz objemného odpadu je zajišťován min. 1x ročně mobilním sběrem. Odpad je odebírán přímo 

na předem vyhlášených přechodných stanovištích do zvláštních sběrných nádob k tomuto účelu 

určených. Informace o sběru jsou zveřejňovány na webových stránkách města: htt-

ps://mmkv.cz/cs/odpady a v měsíčníku: https://mmkv.cz/cs/krl. 

3) Objemný odpad lze celoročně odevzdat na sběrných dvorech (viz webové stránky města: 

https://mmkv.cz/cs/odpady). 

 

Článek 6 

Směsný komunální odpad 

 

1) Směsným komunálním odpadem se rozumí zbylý komunální odpad po stanoveném vytřídění 

 dle čl. 2 odstavce 1 písm. a) až j). 

 

2) Směsný komunální odpad se odkládá do zvláštních sběrných nádob o objemu 80, 110/120, 240, 

660 a 1100 l. 

3) Sběrné nádoby přiděluje na základě vyplněného formuláře – „Ohlašovací povinnost k místnímu 

poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci“, pověřený zaměstnanec Magistrátu 

města Karlovy Vary. Formulář je k dispozici na webových stránkách města: htt-

ps://mmkv.cz/cs/mistni-poplatky.  

4) Možnosti frekvence svozu u jednotlivých objemů nádob: 

a) 80, 110/120 l - 2x měsíčně, 1x týdně, 2x týdně, 

b) 240, 660, 1100 l – 1x týdně, 2x týdně. 

5) Poplatek za svoz komunálního odpadu je stanoven příslušnou obecně závaznou vyhláškou 

statutárního města Karlovy Vary o místním poplatku za odkládání komunálního odpadu 

z nemovité věci zveřejněnou na webových stránkách města: https://mmkv.cz/cs/vyhlasky, a pří-

stupnou na Magistrátu města Karlovy Vary. 

6) Odpadkové koše, které jsou umístěny na veřejných prostranstvích na území města, slouží pro 

odkládání drobného směsného komunálního odpadu za účelem udržování čistoty veřejného pro-

stranství. Odpadkové koše umístěné na veřejných prostranstvích nejsou určeny pro ukládání ko-

munálního odpadu pocházejícího z domácností a z činnosti právnických osob a fyzických osob 

oprávněných k podnikání ani využitelných složek komunálního odpadu či k ukládání uličních 

smetků.  

https://mmkv.cz/cs/odpady
https://mmkv.cz/cs/odpady
https://mmkv.cz/cs/krl
https://mmkv.cz/cs/odpady
https://mmkv.cz/cs/mistni-poplatky
https://mmkv.cz/cs/mistni-poplatky
https://mmkv.cz/cs/vyhlasky
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7) Svoz směsného komunálního odpadu je zajišťován oprávněnou osobou. Ze zvláštních sběrných 

nádob na směsný komunální odpad označených nálepkou s vyznačením četnosti svozu, nesmí 

být tyto nálepky odstraněny. 

8) Sběrné nádoby se na dočasném stanovišti umísťují nejdále 5 metrů od průjezdné komunikace. 

9) Sběrné nádoby na směsný komunální odpad se umísťují na dočasném stanovišti sběrných nádob 

nejdříve v den svozu, nejpozději však do 6.00 hodin. Sběrné nádoby musí být v den svozu po 

provedení svozu bez zbytečného prodlení z dočasného stanoviště odstraněny, nejpozději však do 

22.00 hodin. Plnění těchto povinností zajišťují osoby, kterým byly uvedené sběrné nádoby na 

základě žádosti přiděleny. Nádoby nepřistavené v uvedený svozový den na svozové stanoviště 

nebudou vyvezeny.  

 

Článek 7 

Nakládání s komunálním odpadem vznikajícím na území obce při činnosti právnických 

a podnikajících fyzických osob 

 

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

s městem komunální odpad dle čl. 2 odst. 1 písm.:  

 

b) Papír, 

c) Plasty včetně PET lahví, 

d) Nápojový karton, 

e) Sklo (barevné, čiré), 

f) Kovy 

 

předávají do zvláštních sběrných nádob určených ke shromažďování využitelných složek komu-

nálních odpadů umístěných na území města nebo do sběrných dvorů a zapojených zařízení ur-

čených pro nakládání s odpady města, kde je městem organizován sběr (viz přehled na webo-

vých stránkách města: https://mmkv.cz/cs/odpady, vč. druhů přijímaných odpadů). 

2) Výše úhrady za zapojení do obecního systému se stanoví dle ceníku uvedeného na webových 

stránkách města: https://mmkv.cz/cs/odpady.  

3) Úhrada se vybírá ročně, a to převodem na účet města.  

4) Podmínky a podrobné informace k možnosti zapojení právnických a podnikající fyzických osob do 

obecního systému, jsou uvedeny na webových stránkách města: https://mmkv.cz/cs/odpady.  

 

 

Článek 8 

Nakládání se stavebním a demoličním odpadem 

 

1) Stavebním odpadem a demoličním odpadem se rozumí odpad vznikající při stavebních  

a demoličních činnostech nepodnikajících fyzických osob. Stavební a demoliční odpad není od-

padem komunálním. 

 

https://mmkv.cz/cs/odpady
https://mmkv.cz/cs/odpady
https://mmkv.cz/cs/odpady
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2) Každý je povinen zákonem stanoveným způsobem zajistit využití, předání či odstranění sta-  

vebního a demoličního odpadu na vlastní náklady. 

 

3) Stavební a demoliční odpad, který je vhodný k využití, musí být nabídnut provozovateli zařízení 

k využívání (např. třídění či recyklaci) stavebního odpadu. 

 

4) Fyzické osoby mohou za podmínek uvedených na webových stránkách města: htt-

ps://mmkv.cz/cs/odpady, předat omezené množství stavebního a demoličního odpadu ve vybra-

ných sběrných dvorech na území města. Přehled vybraných sběrných dvorů je zveřejněn na 

webových stránkách města: https://mmkv.cz/cs/odpady. 

 

5) Je zakázáno odkládat stavební a demoliční odpad do sběrných nádob na směsný komunální 

odpad, do nádob na využitelné složky komunálního odpadu nebo na stanoviště sběrných nádob. 

 

 

Článek 9 

Nakládání s výrobky s ukončenou životností 

(zpětný odběr elektrozařízení, přenosných baterií a akumulátorů) 

 

1) Zpětně odebíraná elektrozařízení jsou vysloužilá elektrozařízení pocházející z domácností 

(chladničky, mrazáky, televizory, počítače, tiskárny, svítidla, zářivky apod.).  

 

2) Zpětně odebíraná elektrozařízení se odevzdávají na místech zpětného odběru. Místem zpětného 

odběru jsou i sběrné dvory a zapojená zařízení určená pro nakládání s odpady města, kde je 

městem organizován sběr (viz přehled na webových stránkách města: htt-

ps://mmkv.cz/cs/odpady), nebo stacionární kontejnery červené barvy, které jsou umístěné na 

vybraných stanovištích tříděného odpadu a jsou určeny pro sběr drobných elektrozařízení (napří-

klad kalkulačky, rádia, drobné počítačové vybavení, telefony, apod.). Přehled vybraných stanovišť 

stacionárních kontejnerů červené barvy je zveřejněn na webových stránkách města: htt-

ps://mmkv.cz/cs/odpady.  

 

3) Použité přenosné baterie a akumulátory pocházející z domácností (knoflíkové články, mikrotuž-

kové a tužkové baterie, malé a velké monočlánky, ploché baterie, 9V hranaté baterie, dobíjecí 

baterie apod.) se odevzdávají na místech zpětného odběru. Místem zpětného odběru jsou 

i sběrné dvory a zapojená zařízení určená pro nakládání s odpady města, kde je městem 

organizován sběr (viz přehled na webových stránkách města: https://mmkv.cz/cs/odpady). 

 

 

Článek 10 

Další povinnosti při nakládání s komunálním odpadem 

 

1) Sběrné nádoby lze využívat pouze k účelu, pro který jsou určeny.  

 

2) Do sběrných nádob je zakázáno odkládat jiné složky komunálních odpadů, než pro které jsou 

jednotlivé nádoby určeny. 

 

3) Každý je povinen do sběrných nádob ukládat odpad tak, aby bylo možno nádoby řádně uzavřít 

a aby z nich odpad nevypadával. U využitelných odpadů (například krabic, PET lahví a plastových 

https://mmkv.cz/cs/odpady
https://mmkv.cz/cs/odpady
https://mmkv.cz/cs/odpady
https://mmkv.cz/cs/odpady
https://mmkv.cz/cs/odpady
https://mmkv.cz/cs/odpady
https://mmkv.cz/cs/odpady
https://mmkv.cz/cs/odpady
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obalů) je každý povinen před vložením do sběrné nádoby zmenšit jejich objem (např. rozložením, 

stlačením, rozřezáním apod.).  

 

4) Každý je povinen počínat si tak, aby nedocházelo ke znemožnění provedení pravidelného svozu 

odpadů a znečišťování prostranství okolo sběrných nádob a stanovišť sběrných nádob5.  

 

5) Je zakázáno odpad ve sběrných nádobách udupávat nebo zhutňovat.  

 

6) Je zakázáno odkládat odpad mimo sběrné nádoby6. 

 

 

 

Článek 11 

Závěrečná ustanovení 

 

1) Nabytím účinnosti této vyhlášky se zrušuje obecně závazná vyhláška statutárního města Karlovy 

Vary č. 14/2007, o nakládání s komunálním odpadem.  

2) Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2022. 

 

 

 

………………………..      ..……………………….. 

Ing. Andrea Pfeffer Ferklová, MBA     Mgr. Tomáš Trtek  

primátorka       1. náměstek primátorky 

statutárního města Karlovy Vary    statutárního města Karlovy Vary  

 

Vyvěšeno na úřední desce magistrátu dne: …………………………… 

Sejmuto z úřední desky magistrátu dne: …………………………..  

                                  

 

                                                      
5
 § 5 odst. 1 písm. f) a g) a odst. 2 písm. b) a c) zákona č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích, v platném znění. 

6
 Tamtéž. 


