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MĚSTO  CHRASTAVA 

 

 

 

 

 

Obecně závazná vyhláška města Chrastavy 

č. 02/2021 

ze dne 6. 9. 2021 

o stanovení obecního systému odpadového hospodářství města Chrastavy 

 

Zastupitelstvo města Chrastavy schválilo dne 6. 9. 2021 na základě § 59 odst. 4, 5 a 6 zákona č. 

541/2020 Sb., o odpadech (dále jen “zákon” nebo ZOOd) a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 

2, písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění (dále jen “zákon o 

obcích”), tuto obecně závaznou vyhlášku. 

 

Čl. 1 

Úvodní ustanovení 

1.  Tato obecně závazná vyhláška stanovuje obecní systém odpadového hospodářství města 

Chrastavy. 

2.  Každý je povinen odpad nebo movitou věc, které 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 vyhláškou1). 

3.  Tato vyhláška je závazná pro 

a) všechny nepodnikající fyzické osoby, při jejichž činnosti na území města vzniká komunální 

odpad.  

 b)  právnické a podnikající fyzické osoby, které se do obecního systému zapojily smlouvou  

 podle  § 62 odst. 2 zákona,  

  

dále jen zapojené osoby. 

4. V okamžiku, kdy osoba zapojená do obecního systému odloží movitou věc nebo odpad, 

s výjimkou výrobků s ukončenou životností, na místě obcí k tomuto účelu určeném, stává se obec 

vlastníkem této movité věci nebo odpadu2).  

 

Čl. 2 

Základní pojmy 

1. Pro účely této vyhlášky se rozumí 

a) komunálním odpadem 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, 

                         
1) § 61 zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech (dále jen zákona o odpadech)   
2) § 60 zákona o odpadech 
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septiků, kanalizační sítě a čistíren odpadních vod, včetně kalů, vozidla na konci životnosti ani 

stavební a demoliční odpad, 

c) nebezpečným odpadem odpad, který vykazuje alespoň jednu z nebezpečných vlastností 

uvedených v příloze přímo použitelných předpisů Evropské unie o nebezpečných vlastnostech 

odpadů, kterému je v Katalogu odpadů přiřazena kategorie nebezpečný odpad nebo odpad, který je 

smísen s některým z odpadů, který se zařazuje do druhu odpadu, kterému je v Katalogu odpadů 

přiřazena kategorie nebezpečný odpad nebo je jím znečištěn. Směsný komunální odpad se 

považuje za ostatní odpad, i když splňuje podmínky uvedené v předchozí větě,      

d) využitelný /tříděný/ odpad je složka komunálního odpadu vzniklá odděleným 

shromažďováním, za účelem dalšího využití, např. papír, sklo, plastové obaly, kovy, jedlé oleje a 

tuky, nápojové kartony, apod.,            

e) objemný odpad je složka komunálního odpadu, kterou nelze uložit do sběrné nádoby určené 

pro směsný odpad, s ohledem na její rozměr, hmotnost nebo vlastnosti, např. nábytek, koberce 

apod., 

f) rostlinnými zbytky z údržby zeleně, zahrad a domácností jsou ovoce a zelenina ze zahrad a 

kuchyní, drny se zeminou, rostliny a jejich zbytky neznečištěné chemickými látkami,  

g) směsný komunální odpad (dále i SKO) je zbytková složka komunálního odpadu, která zůstává 

po vytřídění jeho využitelných, nebezpečných a objemných složek. Směsným odpadem je i odpad 

(odpadky) odložený do odpadkových košů umístěných na veřejných prostranstvích,       

h) shromažďování komunálních odpadů  soustřeďování  odpadu na místech určených obcí 

podle § 59 odst. 2 a 5,  

i) odděleným soustřeďováním komunálních odpadů je soustřeďování, kdy jsou jednotlivé odpady 

roztříděny podle druhu, kategorie a materiálů odpadu s cílem usnadnit jejich následující zpracování a 

to alespoň nebezpečného odpadu, papíru, plastů, skla, kovů, biologického odpadu, jedlých olejů a tuků 

a od 1. ledna 2025 rovněž textilu.3), 

j) mobilní sběr odpadů je sběr a svoz určených složek komunálního odpadu, zajištěný v 

pravidelných intervalech na určených místech osádkou speciálního vozidla smluvní právnické 

osoby  oprávněné k nakládání s tímto odpadem,   

k) sběrná nádoba je nádoba, určená k shromažďování složek komunálního odpadu (tzv. 

popelnice nebo kontejner) do doby jeho svozu. Jedná se o typizované nádoby, které splňují 

technické parametry podle zvláštních předpisů. Sběrnou nádobou je také velkoobjemový kontejner 

a odpadkový koš, umístěný na veřejném prostranství, 

l) předcházením vzniku odpadu opatření přijatá předtím, než se movitá věc stane odpadem, která 

omezují nepříznivé dopady vzniklého odpadu na životní prostředí a zdraví lidí, omezují obsah 

nebezpečných látek v materiálech a výrobcích nebo omezují množství odpadu, a to i prostřednictvím 

opětovného použití výrobků nebo jejich částí k původnímu účelu nebo prodloužením životnosti 

výrobků, 

m)  vybraným výrobkem je elektrozařízení, baterie nebo akumulátor, pneumatika nebo vozidlo, 

n)  výrobkem s ukončenou životností je vybraný výrobek, který se stal odpadem,  

o) místem zpětného odběru místo určené výrobcem, ve kterém jsou zpětně odebírány výrobky s 

ukončenou životností4),  

p) stavební a demoliční odpad odpad vznikající při stavebních a demoličních činnostech,  v 

Katalogu odpadů je takto označen (např. beton, cihly, tašky, keramika, demoliční odpad aj.). 

 

3) § 11 odst. 1 písm. e) a § 59 odst. 2 zákona o odpadech (dále jen ZOOd) 

4) § 3 odst. 1 písm. r) zákona č. 542/2020 Sb., o výrobcích s ukončenou životností 
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Čl. 3 

 Předcházení vzniku odpadů 

1. Movitá věc, kterou osoba předala na místo určené obcí a kterou je možné v souladu s jinými 

právními předpisy používat k původnímu účelu, se nestala odpadem, pokud byla předána k 

opětovnému použití.  

2. Zapojené osoby mohou nabídnout své nepotřebné, ale stále k původnímu účelu využitelné 

movité věci denní potřeby, s výjimkou věcí, na které se nevztahuje ZOOd a motorových vozidel, k 

převzetí Městu na sběrném dvoře Liberecká 35, Chrastava, které je může převzít a nabídnout 

zájemcům o jejich opětovné využití. 

3. Rostlinné zbytky z údržby zeleně a zahrad a domácností shromažďují (odkládají) zapojené 

osoby na území Chrastavy do označeného kontejneru ve Sběrném dvoře, Liberecká 35. V případě 

jednorázově většího množství je odevzdávají po dohodě s příslušným zaměstnancem MěÚ 

v Komunitní kompostárně      

Čl. 4 

Shromažďování vybraných výrobků s ukončenou životností 

1. Město Chrastava je smluvní provozovatel místa zpětného odběru dále uvedených výrobků s 

ukončenou životností, které je na Sběrném dvoře města Chrastava, Liberecká ul. 35.   

2. Zapojené osoby jsou povinny na toto místo odkládat nepotřebné elektrospotřebiče, domácí 

elektroniku, pneumatiky od osobních aut, elektrické nářadí a nástroje, baterie, akumulátory, 

žárovky, zářivky a jiné výrobky s ukončenou životností, pokud s nimi nenaložili jiným způsobem 

souladným se zákonem. Malé nepotřebné elektrospotřebiče lze odkládat také do zvláštních 

sběrných nádob červené barvy umístěných na veřejných prostranstvích města.  

 

Čl. 5 

Třídění komunálního odpadu 

Jednotlivé složky (druhy) komunálního odpadu musí být při odkládání soustřeďovány odděleně 

(třídění) s cílem usnadnit následné zpracování jeho jednotlivých níže uvedených složek a snížení 

celkové produkce směsného komunálního odpadu: 

a) využitelný (tříděný) odpad – zejména papír, sklo, PET lahve a plasty, nápojové kartony, kovy, 

textilie (viz Čl. 6), 

b)  nebezpečné složky komunálního odpadu,  (viz Čl. 7), 

c) objemný odpad (viz Čl. 8), 

d) jedlé oleje a tuky (viz Čl. 9) 

e) směsný komunální odpad (viz Čl. 10 ). 

Čl. 6 

Shromažďování využitelných složek komunálního odpadu  

1. Využitelný odpad je shromažďován do zvláštních sběrných nádob, které jsou pro jednotlivé 

hlavní složky určeny a barevně označeny: 

a) pro papír barvou modrou, 

b) pro sklo barvou zelenou, 

c) pro PET lahve a plasty barvou žlutou, 

d) pro nápojové kartony barvou oranžovou, 

e) pro kovy barvou stříbrnou nebo šedou,  

f) pro textilie barvou bílou, 
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2. Umístění zvláštních sběrných nádob na vytříděné složky komunálního odpadu zveřejňuje 

městský úřad na webových stránkách Města. 

3. Zapojené osoby jsou povinny separované složky odpadu, zejména papír, plasty a nápojové 

kartony před jejich odložením do zvláštních sběrných nádob upravit tak, aby zabíraly co nejmenší 

objem. (krabice rozložit případně dostatečně zmáčknout, PET lahve a nápojové kartony 

sešlápnout, příp. dostatečně zmáčknout). 

Čl. 7 

Shromažďování nebezpečných složek komunálního odpadu 

1. Nebezpečné složky komunálního odpadu5) odkládají zapojené osoby po celý rok na sběrném 

místě v areálu Sběrného dvora města, Liberecká 35, Chrastava (dále jen Sběrný dvůr). 

2. Mobilní sběr a svoz nebezpečných složek komunálního odpadu je prováděn dvakrát ročně 

odebíráním od zapojených osob obsluhou speciálního přepravního zařízení. Informace o svozu 

zveřejňuje MěÚ na plakátovacích plochách, webových stránkách města, rozhlasem a v místním 

tisku. 

3. Nepotřebná léčiva (prošlé a nevyužité léky) odevzdávají zapojené osoby i v Lékárně (Turpišova 

ul., čp. 275), případně v jiných lékárnách. 

 

Čl. 8 

Shromažďování objemného komunálního odpadu 

1. Shromažďování objemných složek komunálního odpadu je celoročně zajišťováno na Sběrném 

dvoře, Liberecká 35, Chrastava, kam jej zapojené osoby odkládají do velkoobjemových 

kontejnerů. 

2. Mimo způsob uvedený v odst. 1 je zajišťován svoz objemného odpadu dvakrát ročně jeho 

mobilním sběrem do velkoobjemových kontejnerů přistavených v určitý čas na určených místech. 

Informace o  určených místech a časech tohoto svozu zveřejňuje MěÚ ORM na plakátovacích 

plochách, rozhlasem a v místním tisku. 

Čl. 9 

 Odkládání jedlých olejů a tuků  
 

1. Jedlé oleje a tuky odkládají zapojené osoby na území Chrastavy v uzavřených nádobách ve 

Sběrném dvoře, případně ve zvláštních označených kontejnerech (nádobách) umístěných na území 

města. 

Čl. 10 

Shromažďování směsného komunálního odpadu 

1.  Směsný komunální odpad, zbavený všech nebezpečných, objemných a využitelných výše 

uvedených složek shromažďují zapojené osoby v určených typizovaných sběrných nádobách na 

individuálních nebo společných stanovištích tak, aby při manipulaci s nimi z nich odpad 

nevypadával. Odpad v nádobách nesmí být hutněn, zaléván vodou nebo jinak mechanicky nebo 

chemicky měněna jeho struktura. 

2. Do sběrných  nádob nesmí původce odkládat odpad s teplotou vyšší než 70o C.        

 

 
5) 

např. hořlaviny, žíraviny, látky dráždivé, toxické, výbušné, látky zdraví nebo životnímu prostředí škodlivé, různé 

chemikálie, staré barvy, léčiva, ředidla apod.
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Čl. 11 

Sběrné nádoby na komunální odpad a jejich stanoviště 

1.  Sběrné nádoby na komunální odpad jsou nádoby, v nichž jsou jednotlivé složky komunálního 

odpadu shromažďovány do doby jejich svozu a jsou to: 

a) typizované sběrné nádoby (popelnice, kontejnery), které jsou určeny ke shromažďování 

směsného komunálního odpadu. Jejich umístění je stanoveno v přílohách č. 2, č. 3, č. 4. 

b) zvláštní sběrné nádoby, které jsou určeny pro odděleně sbírané a tříděné složky komunálního 

odpadu. Jejich umístění je stanoveno v příloze č. 5.  

c) odpadkové koše, které jsou umístěny na veřejných prostranstvích na území města a slouží pro 

odkládání drobného směsného komunálního odpadu návštěvníky města. 

2. Dostatečný objem sběrné nádoby na směsný komunální odpad je takový objem sběrné 

nádoby, který při běžném provozu domácností a zvolené frekvenci svozu umožňuje odložit 

veškerý směsný komunální odpad (po vytřídění využitelných složek v souladu s touto OZV), 

vznikající v domácnosti. Nádoba 120 litrů s týdenním výsypem pro max. 5 osob, nádoba 240 litrů 

s týdenním výsypem pro max. 10 osob.   

3.Sběrné nádoby je povoleno používat pouze k ukládání odpadu, pro který jsou určeny. Sběrné 

nádoby se umísťují na stanovištích tak, aby byly dobře přístupné pro předávání odpadů do 

obecního systému, tedy pro odkládání, shromažďování a odvoz odpadu.  

4. Stanoviště sběrných nádob je určené místo, kde jsou sběrné nádoby trvale nebo přechodně 

umístěny za účelem předávání odpadů zapojenými osobami do obecního systému. Stanoviště 

sběrných nádob jsou individuální nebo společná pro více osob.   

5. Společná stanoviště sběrných nádob o objemu max. 240 litrů jsou uvedena v příloze č. 2 této 

vyhlášky zákresem v kopii pozemkové mapy a seznamem objektů, pro které tato stanoviště slouží. 

Společná stanoviště sběrných nádob o objemu 1100 litrů jsou uvedena v příloze č. 3 této vyhlášky. 

Individuální stanoviště sběrných nádob, která nejsou umístěna před objekty, pro které slouží, ani 

s nimi souvisejícími parcelami, jsou uvedena v příloze č. 4 této vyhlášky, zákresy v kopii 

pozemkové mapy a určením objektů, pro které stanoviště slouží. Pro objekty neuvedené 

v přílohách č. 2 - 4 této vyhlášky je stanoviště sběrných nádob u veřejné komunikace před 

objektem. 

 

 

Čl. 12 

Nakládání s komunálním odpadem vznikajícím na území obce při činnosti právnických 

a podnikajících fyzických osob. 

 
  
1. Právnické a podnikající fyzické osoby, které produkují komunální odpad nebo odpady z obalů z 

papíru, plastů, skla a kovů, mohou tyto odpady na základě písemné smlouvy uzavřené s obcí předávat 

do obecního systému. Druhy odpadů, které mohou předávat do systému, jsou uvedeny v příloze č. 1, 

která je nedílnou součástí této vyhlášky.  

2. Tyto osoby jsou povinny druhy odpadů uvedené ve smlouvě odkládat odděleně na místa k tomu  

určená v systému a ve smlouvě, v závislosti na druzích odpadů, které do systému předávají. 

3. Výše úhrady za zapojení do obecního systému se stanoví podle celkové hmotnosti jednotlivých  

druhů odpadů předávaných do systému, případně paušální cenou za přistavení nádoby na odpady 

podle ceny dle aktuálně platného a zveřejněného ceníku nebo kombinací obou metod. Konkrétní 

údaje musí být součástí každé uzavřené smlouvy.  
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4.  Smluvně zapojené osoby jsou povinny úhradu za zapojení do systému platit převodem na účet 

města Chrastava na základě faktury vystavené HFO každoročně do 30. dubna.      

 

Čl. 13 

Nakládání se stavebním a demoličním odpadem 

1. Stavební a demoliční odpad není odpadem komunálním a proto musí být vždy likvidován 

zákonem stanoveným způsobem. Původci tohoto odpadu jsou povinni mít zajištěno jeho předání 

v odpovídajícím množství již před jeho vznikem, na základě písemně uzavřené smlouvy s osobou 

oprávněnou k jeho převzetí podle zákona 5).  

2.  Zapojená osoba, která je poplatníkem poplatku za obecní systém odpadového hospodářství, je 

oprávněna bezplatně odevzdat ve sběrném dvoře stavební a demoliční odpad v množství do 30 kg 

za kalendářní rok.  

3. Izolační materiály k zateplování budov, jako jsou např. minerální vaty, polystyreny apod. jsou 

zařazeny do kategorie stavební nebo demoliční odpad. 

4. Smluvně zapojené osoby podle Čl. I odst. 2 písm. b) mohou stavební a demoliční odpad 

odkládat na sběrném dvoře města pouze pokud mají tyto odpady uvedeny v uzavřené smlouvě.  

4. Neznečištěnou zeminu, hlušinu a kamení lze po dohodě s odpovědným zaměstnancem ORM 

MěÚ  odkládat  na místo shromažďování stavebních a rekultivačních hmot v městském areálu 

uzavřené skládky odpadů Vítkov. 

Čl. 14 

Kontrola a sankce 

Kontrola dodržování vyhlášky a postup při porušení povinností při nakládání s komunálním a 

stavebním odpadem budou prováděny v souladu s obecně závaznými právními předpisy. 

Čl. 15 

Poplatek 

Místní poplatek za obecní systém odpadového hospodářství dle Čl. I této vyhlášky platí osoby 

určené v souladu se zvláštním předpisem6), Obecně závaznou vyhláškou Města Chrastava o 

místním poplatku za obecní systém odp. hospodářství.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5) § 13 odst. 1 písm. e) a § 15 odst. 2 písm. c)  zákona o odpadech 
6) Díl 2 zákona č. 565/1990 Sb.,o místních poplatcích 

 

 

 



str.7  

 

Čl. 16 

Zrušovací ustanovení 

Zrušuje se obecně závazná vyhláška č. 1/2019 o stanovení systému shromažďování, sběru, 

přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na katastrálním 

území města.  

Čl. 17 

Účinnost 

Tato obecně závazná vyhláška města Chrastavy nabývá platnosti dnem vyhlášení a účinnosti dnem 

1. 1. 2022.  

 

 

………………………                                                                  ………………… 

  Ing. Michael Canov                                                                     Zita Václavíková 

          starosta                                                                                   místostarostka 

 

 

 

 

 





 
 

Příloha č. 1  OZV č. 2/2021 
 

Druhy odpadů, které mohou být předávány do systému 
 
               
 
 
Katalogové          druh odpadu 
číslo 
 
 20                 KOMUNÁLNÍ ODPADY (ODPADY Z DOMÁCNOSTÍ A PODOBNÉ   
                     ŽIVNOSTENSKÉ, PRŮMYSLOVÉ ODPADY A ODPADY Z ÚŘADŮ), 
                     VČETNĚ SLOŽEK Z ODDĚLENÉHO SBĚRU 

 
20 01                  Složky z odděleného sběru 
20 01 01             Papír a lepenka 
20 01 01 01        Kompozitní a nápojové kartony 
20 01 02             Sklo 
20 01 08 01        Biologicky rozložitelný odpad z kuchyní a stravoven rostlinného původu 
20 01 10             Oděvy 
20 01 11             Textilní materiály Rozpouštědla Kyseliny Zásady 
20 01 25             Jedlý olej a tuk 
 
 

 

 
                      V režimu zpětného odběru výrobků s ukončenou životností 
 
20 01 21*         Zářivky a jiný odpad obsahující rtuť 
20 01 23*         Vyřazená zařízení obsahující chlorofluorouhlovodíky 
20 01 33*         Baterie a akumulátory, zařazené pod čísly 16 06 01, 16 06 02 
                         nebo pod číslem 16 06 03 a netříděné baterie a akumulátory obsahující tyto 
baterie 
20 01 34           Baterie a akumulátory neuvedené pod číslem 20 01 33 
20 01 35*         Vyřazené elektrické a elektronické zařízení obsahující nebezpečné látky  
                          neuvedené  pod čísly 20 01 21 a 20 01 23 
20 01 35 01*     Vyřazené motorové stroje, přístroje a zařízení obsahující nebezpečné látky    

                         určené k použití v domácnosti                                                                                                                                                                                   

20 01 36            Vyřazené elektrické a elektronické zařízení neuvedené pod čísly  

                          20 01 21,  20 01 23 a 20 01 35                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

20 01 36 01       Vyřazené motorové stroje, přístroje a zařízení určené k použití v domácnosti 

                           neuvedené pod číslem 20 01 35 01 

20 01 38             Dřevo neuvedené pod číslem 20 01 37 (neobsahuje nebezpečné látky) 

20 01 39             Plasty 

20 01 40             Kovy 

20 01 40 01        Měď, bronz, mosaz 

20 01 40 02        Hliník 

20 01 40 03        Olovo 

20 01 40 04        Zinek 

20 01 40 05        Železo a ocel 

20 01 40 06        Cín                                                                                                                                                                                                              
                                                                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 



 Příloha č. 2  k OZV č. 2/2021 
 

 

Společná stanoviště sběrných nádob (SSN) o objemu max. 240 litrů, uvedena zákresem 

v kopii pozemkové mapy a seznamem objektů, pro které tato stanoviště slouží 

 

1. Střelecký vrch – stará zástavba 

2. Liberecká ulice 

3. Luční ulice 

4. Cihlářská ulice 

5. Pobřežní ulice 

6. Pobřežní ulice 

7. Pobřežní ulice 

8. Bílokostelecká ulice 

9. Frýdlantská ulice 

10. Frýdlantská ulice 

11. Frýdlantská ulice 

12. Frýdlantská ulice 

13. Vysoká 

14. Barandov 

15. Andělohorská ulice 

16. Andělská Hora 

17. Andělská Hora 

18. Andělská Hora 

19. Andělská Hora 

20. Andělská Hora – Kolonka 

21. Vítkovská ulice 

22. Dolní Vítkov 

23. Dolní Vítkov 

24. Horní Vítkov 

25. Horní Vítkov 

26. Horní Vítkov 

27. Hřbitovní ulice 

28. Hřbitovní ulice 

 



    Příloha č. 2  k OZV č. 2/2021 
Společná stanoviště sběrných nádob (SSN) o objemu max. 240 litrů, uvedena zákresem v kopii pozemkové mapy a seznamem objektů, pro které tato 

stanoviště slouží 

- 1 - 

 

SBĚRNÉ MÍSTO Č. 1 

 

lokalita:  

Střelecký vrch – stará zástavba 

 

určení: 

1/ č.p. 400 

2/ č.p. 401 

SBĚRNÉ MÍSTO Č. 1 

SBĚRNÉ MÍSTO Č. 2 

SBĚRNÉ MÍSTO Č. 2 

 

lokalita:  

Liberecká ulice 

 

určení: 

1/ č.p. 431 5/ č.p. 552 

2/ č.p. 360  

3/ č.p. 547  

4/ č.p. 543  
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- 2 - 

 

 

SBĚRNÉ MÍSTO Č. 3 

 

lokalita:  

Luční ulice 

 

určení: 

1/ č.p. 298  

2/ č.p. 291 

3/ č.e. 46  

4/ č.e. 42 

SBĚRNÉ MÍSTO Č. 3 
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SBĚRNÉ MÍSTO Č. 4 

SBĚRNÉ MÍSTO Č. 4 

 

lokalita:  

Cihlářská ulice 

 

určení: 

1/ č.p. 14 5/ č.p. 322 9/ č.p. 311  13/ č.p. 19 

2/ č.p. 313 6/ č.p. 323 10/ č.p. 281  14/ p.p.č. 410/1 

3/ č.p. 314 7/ č.p. 327 11/ č.p. 312  

4/ č.p. 316 8/ č.p. 300 12/ č.p. 18 
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SBĚRNÉ MÍSTO Č. 5 

SBĚRNÉ MÍSTO Č. 5 

 

lokalita:  

Pobřežní ulice 

 

určení: 

1/ č.p. 523 5/ č.p. 486   

2/ č.p. 524 6/ č.p. 5  

3/ č.p. 483   

4/ č.p. 484  
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SBĚRNÉ MÍSTO Č. 6 

SBĚRNÉ MÍSTO Č. 7 

SBĚRNÉ MÍSTO Č. 6 

 

lokalita:  

Pobřežní ulice 

 

určení: 

1/ č.p. 29   

2/ č.p. 28  

SBĚRNÉ MÍSTO Č. 7 

 

lokalita:  

Pobřežní ulice 

 

určení: 

1/ č.p. 2 3/ č.p. 26 5/ č.p. 14 

2/ č.p. 190 4/ č.p. 27 6/ p.p.č. 121/25 
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SBĚRNÉ MÍSTO Č. 8 

SBĚRNÉ MÍSTO Č. 8 

 

lokalita:  

Bílokostelecká ulice 

 

určení: 

1/ č.p. 186   

2/ č.p. 191  
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SBĚRNÉ MÍSTO Č. 9 

 

lokalita:  

Frýdlantská ulice 

 

určení: 

1/ č.p. 44 5/ č.p. 42   

2/ č.p. 45 6/ č.p. 84 

3/ č.p. 46 7/ č.p. 97 

4/ č.p. 43 8/ č.p. 15 

SBĚRNÉ MÍSTO Č. 10 

 

lokalita:  

Frýdlantská ulice 

 

určení: 

1/ č.p. 86    

2/ č.p. 19  

3/ č.p. 109  

  

SBĚRNÉ MÍSTO Č. 9 

SBĚRNÉ MÍSTO Č. 10 
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SBĚRNÉ MÍSTO Č. 11 

 

lokalita:  

Frýdlantská ulice 

 

určení: 

1/ č.p. 40 5/ č.p. 76   

2/ č.p. 131 6/ č.p. 77 

3/ č.p. 66 7/ č.p. 289 

4/ č.p. 90 8/ p.p.č. 278/1 

  

SBĚRNÉ MÍSTO Č. 11 
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SBĚRNÉ MÍSTO Č. 12 

 

lokalita:  

Frýdlantská ulice 

 

určení: 

1/ č.p. 91 5/ st.p.č. 51 9/ p.p.č. 718/2 

2/ č.p. 37 6/ č.p. 23 

3/ č.p. 31 7/ č.p. 144 

4/ č.p. 81 8/ č.p. 60 

 

  

SBĚRNÉ MÍSTO Č. 12 
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SBĚRNÉ MÍSTO Č. 13 

 

lokalita:  

Vysoká 

 

určení: 

1/ č.p. 2    

2/ č.p. 12  

3/ č.p. 10  

  

  

SBĚRNÉ MÍSTO Č. 13 
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SBĚRNÉ MÍSTO Č. 14 

 

lokalita:  

Barandov 

 

určení: 

1/ č.p. 161 5/ č.p. 165   

2/ č.p. 162 6/ č.p. 166 

3/ č.p. 163 

4/ č.p. 164  

  

SBĚRNÉ MÍSTO Č. 14 
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SBĚRNÉ MÍSTO Č. 15 

 

lokalita:  

Andělohorská ulice 

 

určení: 

1/ č.p. 366    

2/ č.p. 363 

3/ č.p. 414 

  

  

SBĚRNÉ MÍSTO Č. 15 
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SBĚRNÉ MÍSTO Č. 16 

 

lokalita:  

Andělská Hora 

 

určení: 

1/ č.p. 58    

2/ č.p. 59 

3/ č.p. 61 

  

  

SBĚRNÉ MÍSTO Č. 16 
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SBĚRNÉ MÍSTO Č. 17 

 

lokalita:  

Andělská Hora 

 

určení: 

1/ č.p. 18 5/ p.p.č. 406/4   

2/ č.p. 17 6/ st.p.č. 263 

3/ č.p. 16  

4/ č.p. 14 

  

  

SBĚRNÉ MÍSTO Č. 17 
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SBĚRNÉ MÍSTO Č. 18 

 

lokalita:  

Andělská Hora 

 

určení: 

1/ č.p. 19 5/ č.p. 131   

2/ č.p. 20 6/ č.p. 11 

3/ č.p. 21 

4/ č.p. 22 

  

  

SBĚRNÉ MÍSTO Č. 18 
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SBĚRNÉ MÍSTO Č. 19 

 

lokalita:  

Andělská Hora 

 

určení: 

1/ č.p. 25   

2/ č.p. 26 

3/ č.p. 27 

 

  

  

SBĚRNÉ MÍSTO Č. 19 
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SBĚRNÉ MÍSTO Č. 20 

 

lokalita:  

Andělská Hora - Kolonka 

 

určení: 

1/ č.p. 113   

2/ č.p. 117 

3/ č.p. 94 

 

  

  

SBĚRNÉ MÍSTO Č. 20 



    Příloha č. 2  k OZV č. 2/2021 
Společná stanoviště sběrných nádob (SSN) o objemu max. 240 litrů, uvedena zákresem v kopii pozemkové mapy a seznamem objektů, pro které tato 

stanoviště slouží 

- 18 - 

 

SBĚRNÉ MÍSTO Č. 21 

 

lokalita:  

Vítkovská ulice 

 

určení: 

1/ č.p. 109 5/ st.p.č. 324 

2/ č.p. 146 6/ č.p. 195 

3/ č.p. 145 7/ č.p. 198 

4/ č.p. 17 

  

  

SBĚRNÉ MÍSTO Č. 21 
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SBĚRNÉ MÍSTO Č. 22 

 

lokalita:  

Dolní Vítkov 

 

určení: 

1/ č.p. 21 

2/ č.p. 22 

3/ č.p. 122 

 

  

  

SBĚRNÉ MÍSTO Č. 23 

 

lokalita:  

Dolní Vítkov 

 

určení: 

1/ č.p. 48 

2/ č.p. 49 

3/ č.p. 50 

 

  

  

SBĚRNÉ MÍSTO Č. 22 

SBĚRNÉ MÍSTO Č. 23 
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SBĚRNÉ MÍSTO Č. 24 

 

lokalita:  

Horní Vítkov 

 

určení: 

1/ č.p. 109 

2/ č.p. 2 

3/ č.p. 8 

 

  

  
SBĚRNÉ MÍSTO Č. 25 

 

lokalita:  

Horní Vítkov 

 

určení: 

1/ č.p. 1 

2/ č.p. 10 

3/ č.p. 5 

 

  

  

SBĚRNÉ MÍSTO Č. 24 

SBĚRNÉ MÍSTO Č. 25 
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SBĚRNÉ MÍSTO Č. 26 

 

lokalita:  

Horní Vítkov 

 

určení: 

1/ č.p. 12 5/ č.p. 122 

2/ č.p. 13 

3/ č.p. 25 

4/ č.p. 69 

 

  

  

SBĚRNÉ MÍSTO Č. 26 
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SBĚRNÉ MÍSTO Č. 27 

 

lokalita:  

Hřbitovní ulice 

 

určení: 

1/ č.p. 395  

2/ p.p.č. 1068/3 

 

  

  

SBĚRNÉ MÍSTO Č. 27 
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SBĚRNÉ MÍSTO Č. 28 

 

lokalita:  

Hřbitovní ulice 

 

určení: 

1/ č.p. 100 

2/ č.p. 262  

 

  

  

SBĚRNÉ MÍSTO Č. 28 



                                                                                  Příloha č. 3 k OZV č. 02/2021 

 

Společná stanoviště sběrných nádob o objemu 1100 litrů 

 

 

       

ulice   místo   počet ks 

   u č.p.    

       

Střelecký vrch - sídliště   715   3 

Střelecký vrch - sídliště   714   2 

Střelecký vrch - sídliště   537   5 

Střelecký vrch - sídliště   680   3 

Střelecký vrch - sídliště   677   2 

Střelecký vrch - sídliště   685   3 

Střelecký vrch - sídliště   673   3 

Střelecký vrch - sídliště   701   3 

Střelecký vrch - sídliště   694   5 

Střelecký vrch - sídliště   669   4 

Střelecký vrch - sídliště   615   2 

Střelecký vrch - sídliště   613   2 

Střelecký vrch - sídliště   611   1 

Střelecký vrch - sídliště   609   2 

Střelecký vrch - sídliště   607   1 

Turpišova   243   3 

Turpišova   240   2 

Turpišova   241   2 

Loudátova   247   2 

Andělohorská   372-373   1 

Andělohorská   206   5 

Andělohorská   205   4 

Lipová   660   2 

Lipová   658   1 

Bílokostelecká    66   1 

Nádražní    104   1 

Hřbitov      2 

Soudní   453   1 

Horní Vítkov      1 

Andělská Hora – vývoz 1x 8 týdnů   12   1 

       

 



 

Příloha č. 4  k vyhlášce č. 02/2021 

 

 

Individuální stanoviště sběrných nádob, která nejsou umístěna před objekty, ani s nimi 

souvisejícími parcelami s určením objektu, pro který stanoviště slouží 

 

1. Bezručova ulice 

2. Liberecká ulice 

3. Luční ulice 

4. Muzejní ulice 

5. Muzejní ulice 

6. Mostní ulice 

7. Mostní ulice 

8. Mostní ulice 

9. Mostní ulice 

10. Bílokostelecká ulice 

11. Pobřežní ulice 

12. Nádražní ulice 

13. Nádražní ulice 

14. Andělohorská ulice 

15. Andělská Hora 

16. Andělská Hora 

17. Ještědská ulice 

18. Vysoká 

19. Vysoká 

20. Dolní Vítkov 

21. Dolní Vítkov 

22. Dolní Vítkov 

23. Dolní Vítkov 

24. Dolní Vítkov 

25. Dolní Vítkov 

26. Dolní Vítkov 

27. Horní Vítkov 

28. Horní Vítkov 

29. Horní Vítkov 

30. Horní Vítkov 

31. Horní Vítkov 

32. Horní Vítkov 

33. Sportovní ulice 

34. Hřbitovní ulice  

35. Hřbitovní ulice 

36. Polní ulice 

37. Frýdlantská ulice 

38. Frýdlantská ulice 

39. Frýdlantská ulice 

40. Frýdlantská ulice 

41. Frýdlantská ulice  

42. Frýdlantská ulice 

43. Andělská Hora 

44. Novoveská 

45. Dolní Vítkov 

46. Horní Vítkov 

47. Horní Vítkov 

48. Frýdlantská ulice 

49. Cihlářská ulice 

50. Frýdlantská ulice 

51. Víska 

52. Horní Vítkov 

53. Frýdlantská ulice 

54. Horní Vítkov 

55. Dolní Vítkov 

56. Bílokostelecká ulice 

57. Frýdlantská ulice 

58. Frýdlantská ulice 

59. Frýdlantská ulice 

60. Frýdlantská ulice 

61. Dolní Vítkov 
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1 

Individuální stanoviště č. 1 

 

Určený: 

Bezručova ulice  

č.p. 549 

Individuální stanoviště č. 2 

 

Určený: 

Liberecká ulice  

č.p. 489 

2 
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Individuální stanoviště č. 3 

 

Určený: 

Luční ulice  

č.p. 266 

Individuální stanoviště č. 4 

 

Určený: 

Muzejní ulice  

č.p. 473 

Individuální stanoviště č. 5 

 

Určený: 

Muzejní ulice  

č.p. 557 

3 

5 

4 
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Individuální stanoviště č. 6 

 

Určený: 

Mostní ulice  

č.p. 290 

Individuální stanoviště č. 10 

 

Určený: 

Bílokostelecká ulice  

č.p. 82 

Individuální stanoviště č. 7 

 

Určený: 

Mostní ulice  

č.p. 171 

Individuální stanoviště č. 8 

 

Určený: 

Mostní ulice  

č.p. 169 

Individuální stanoviště č. 9 

 

Určený: 

Mostní ulice  

č.p. 168 

9 

8 

10 
6 

7 
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Individuální stanoviště č. 11 

 

Určený: 

Pobřežní ulice  

č.p. 24 

Individuální stanoviště č. 12 

 

Určený: 

Nádražní ulice  

č.p. 103 

11 12 
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Individuální stanoviště č. 13 

 

Určený: 

Nádražní ulice  

č.p. 368 

Individuální stanoviště č. 14 

 

Určený: 

Andělohorská ulice  

č.p. 77 

13 14 
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Individuální stanoviště č. 15 

 

Určený: 

Andělská Hora  

p.p.č. 439/9 

15 
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Individuální stanoviště č. 17 

 

Určený: 

Ještědská ulice  

č.p. 285 

17 

16 

Individuální stanoviště č. 16 

 

Určený: 

Andělská Hora 

č.e. 44 
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Individuální stanoviště č. 18 

 

Určený: 

Vysoká  

č.p. 4 

Individuální stanoviště č. 19 

 

Určený: 

Vysoká  

č.p. 288 

18 

19 
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Individuální stanoviště č. 20 

 

Určený: 

Dolní Vítkov  

č.e. 17 

Individuální stanoviště č. 21 

 

Určený: 

Dolní Vítkov  

č.p. 71 

21 

20 
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Individuální stanoviště č. 22 

 

Určený: 

Dolní Vítkov  

č.p. 63 

Individuální stanoviště č. 23 

 

Určený: 

Dolní Vítkov  

č.p. 8 

23 

22 
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Individuální stanoviště č. 24 

 

Určený: 

Dolní Vítkov  

č.p. 60 

Individuální stanoviště č. 25 

 

Určený: 

Dolní Vítkov  

č.p. 115 

24 

25 
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Individuální stanoviště č. 27 

 

Určený: 

Horní Vítkov  

č.p. 42 

27 

Individuální stanoviště č. 26 

 

Určený: 

Dolní Vítkov  

č.p. 17 

26 
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Individuální stanoviště č. 28 

 

Určený: 

Horní Vítkov  

č.p. 29 

Individuální stanoviště č. 29 

 

Určený: 

Horní Vítkov  

č.p. 33 

29 
28 
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Individuální stanoviště č. 30 

 

Určený: 

Horní Vítkov  

č.p. 59 

Individuální stanoviště č. 31 

 

Určený: 

Horní Vítkov  

č.p. 56 
30 

31 
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Individuální stanoviště č. 32 

 

Určený: 

Horní Vítkov  

č.p. 3 

32 

Individuální stanoviště č. 33 

 

Určený: 

Sportovní ulice  

č.p. 577 

33 
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Individuální stanoviště č. 34 

 

Určený: 

Hřbitovní ulice  

č.p. 253 

34 

Individuální stanoviště č. 35 

 

Určený: 

Polní ulice 

č.p. 216  

 

35 
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Individuální stanoviště č. 37 

 

Určený: 

Frýdlantská ulice  

č.p. 34 

Individuální stanoviště č. 36 

 

Určený: 

Frýdlantská ulice  

č.p. 30 

36 

37 
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Individuální stanoviště č. 39 

 

Určený: 

Frýdlantská ulice  

č.p. 6 

Individuální stanoviště č. 38 

 

Určený: 

Frýdlantská ulice  

č.p. 129 

38 

39 
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Individuální stanoviště č. 40 

 

Určený: 

Frýdlantská ulice  

č.p. 123 

Individuální stanoviště č. 41 

 

Určený: 

Frýdlantská ulice  

č.p. 104 

40 

41 
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Individuální stanoviště č. 42 

 

Určený: 

Frýdlantská ulice  

č.p. 136 

42 

Individuální stanoviště č. 43 

 

Určený: 

Andělská Hora 

č.p. 73 

43 



    Příloha č. 4  k vyhlášce č. 2/2021 

Individuální stanoviště sběrných nádob, která nejsou umístěna před objekty, ani s nimi souvisejícími parcelami s určením objektu, pro 

který stanoviště slouží   

- 21 - 

 
 

 

Individuální stanoviště č. 44 

 

Určený: 

Novoveská 

č.p. 60 

44 

Individuální stanoviště č. 45 

 

Určený: 

Dolní Vítkov 

č.p. 116 

45 
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Individuální stanoviště č. 46 

 

Určený: 

Horní Vítkov 

p.p.č. 724/6 

46 

Individuální stanoviště č. 47 

 

Určený: 

Horní Vítkov 

č. ev. 25 

47 
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Individuální stanoviště č. 49 

 

Určený:Cihlářská ulice 

č.p. 777 

 

Individuální stanoviště č. 48 

 

Určený: 

Frýdlantská ulice 

č.p. 147 

 

48 

49 
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Individuální stanoviště č. 50 

 

Určený: 

Frýdlantská ulice 

č.p. 145 

 

50 

Individuální stanoviště č. 51 

 

Určený: 

Víska 

p.p.č. 1290/10 a 1290/11 

p.p.č. 1290/1 

 

51 
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Individuální stanoviště č. 52 

 

Určený: 

Horní Vítkov 

p.p.č. 929/2 

 

Individuální stanoviště č. 53 

 

Určený: 

Frýdlantská ulice 

č.p. 156 

 

53 

52 
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Individuální stanoviště č. 54 

 

Určený: 

Horní Vítkov 

p.p.č. 1035/2 a 125 

 

54 

Individuální stanoviště č. 55 

 

Určený: 

Dolní Vítkov 

č.p. 7 a p.p.č. 603/6, 76/3 

 

55 
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Individuální stanoviště č. 56 

 

Určený: 

Bílokostelecká ulice 

p.p.č. 63/1 

 

56 

57 

Individuální stanoviště č. 57 

 

Určený: 

Frýdlantská ulice 

p.p.č. 948/1 

 

Okomentoval(a): [u1]:  
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56 

59 
58 

Individuální stanoviště č. 58 

 

Určený: 

Frýdlantská ulice 

p.p.č. 284/1 

 

Individuální stanoviště č. 59 

 

Určený: 

Frýdlantská ulice 

p.p.č. 944 a 1464/2 
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Individuální stanoviště č. 60 

 

Určený: 

Frýdlantská ulice 

p.p.č. 203/2 

 

60 

61 
 

Individuální stanoviště č. 61 

 

Určený: 

Dolní Vítkov 

č.p. 65 

 



                                                                                      Příloha č. 5 k vyhlášce č. 02/2021 

 

Stanoviště zvláštních sběrných nádob pro shromažďování využitelných (tříděných) 

složek komunálního odpadu 

 
I. Chrastava - stanoviště na tříděný odpad 
 

č. ulice místo Plasty Papír Sklo 
Nápojové 
 kartony 

Kovy 
Bio 

odpad 

      Počet nádob 

1. Andělohorská vysoké paneláky 1 1 1 1 1  

2. Bílokostelecká parkoviště u DPS 2 1 1 1 1  

3. Dolní Vítkov bytovky 1 1 1 1 1  

4. Nádražní pod dálničním mostem 1 1 1     

5. Textilanská Okály 1 1 1     

6. Frýdlantská u Textilany 1 1 1     

7. Střelecký vrch Bytovky staré 609 1 1 1     

8. Střelecký vrch Bytovky nové     1 1 1 1 

9. Střelecký vrch Bytovky nové 690 1 1       

10. Střelecký vrch Bytovky nové 537 1 2 1     

11. Adělská Hora  Kolonka 1 1 1     

12. Barandov U Nisy, vlevo za mostem 1 1 1     

13. Loudátova naproti SD 1 1       

14. Luční Autoservis GAZ 1 1 1     

15. Turpišova naproti ŠJ 1 1 1     

16. Turpišova naproti lékárně 1 1 1     

17. Bílokostelecká křižovatka Větrná 1 1 1     

18. Lipová začátek u garáží 2 2 1 1 1  

19. Tovární Vzduchotechnik 1 1 1     

20. Andělohorská křižovatka Ještědská 1 1 1     

21. Andělská Hora podchod 1 1 1 1 1  

22. Andělská Hora náves 1 1 1     

23. Frýdlantská křižovatka Víska 1 1 1     

24. Družstevní u Jipy 1 1 1     

25. Vítkovská dolní část 1 1 1     

26. Vítkovská horní část 1 1 1     

27. Horní Vítkov ZŠ, MŠ 1 1 1     

28. Richtrův vrch křižovatka 1 1 1     

29. Autobusové nádraží u odbočky do Mostní 1 1 1     

30. Nádražní u "Majby" 1 1 1     

31. Frýdlantská u č.p.91 1 1 1     

32. Mlýnská u Führichova domu 1 1 1    

33. Vysoká odbočka na zahrádky 1 1 1    

  Celkem   34 34 31 6 6 1 

 
II. Kovy a rostlinné zbytky z údržby zeleně a zahrad: Sběrný dvůr odpadů – shromažďovací 
místo odpadů, ul. Liberecká 35, Chrastava. 
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