
-----------1.strana obecně závazné vyhlášky č.12/2008(celkový počet stran:9)------------ 

 
 

MĚSTO BECHYNĚ 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Obecně závazná vyhláška 
č. 12/2008 

 
o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání  

a odstraňování komunálních odpadů, autovraků  
a systému nakládání se stavebním odpadem 

       
      Zastupitelstvo Města Bechyně na svém zasedání dne 19. listopadu 2008 usneslo  vydat na základě 
ustan. § 17 odst. 2 zákona 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, tuto obecně závaznou 
vyhlášku 

 
ČÁST PRVNÍ 

OBECNÁ USTANOVENÍ 
 

Článek  1 
Předmět působnosti 

1. Tato obecně závazná vyhláška stanovuje systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, 
využívání a odstraňování komunálních odpadů a systém nakládání se stavebními odpady 
vznikajícími na území města Bechyně a jeho městských částí 1).   

2. Tato obecně závazná vyhláška je závazná pro: 
a) fyzické osoby, které mají na území města trvalé bydliště 

b) další fyzické osoby, které se na území města zdržují 
 

Článek 2 
Základní pojmy 

Pro účely této vyhlášky se rozumí: 

1. Směsný komunální odpad – složka komunálního odpadu, která zůstává po vytřídění plastu, 
papíru, skla, kovu, objemného odpadu a nebezpečného odpadu - viz příloha č. 3. 

2. Objemný odpad – složka komunálního odpadu, na kterou nelze z důvodu jejích rozměrů, 
materiálu nebo vlastností použít běžné sběrné nádoby. 

3. Využitelný (vytřiditelný) odpad – složka, vzniklá vytříděním z komunálního odpadu (papír, 
plast, sklo, kovy, nápojové kartony) – viz příloha č. 6. 

4. Zpětný odběr – týká se elektrozařízení pocházejících z domácností, elektrických akumulátorů, 
galvanických článků a baterií, výbojek a zářivek, pneumatik a olejů jiných než minerálních - viz 
příloha č. 1. 

5. Sběrná nádoba – typizovaná nádoba splňující technické parametry s vnitřním objemem 110 a 
1.100 litrů, určená k odkládání jednotlivých složek komunálního odpadu a směsného komunálního 
odpadu (zbytkového odpadu), v níž jsou komunální odpady přechodně shromažďovány do doby 
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sběru a svozu. Sběrnou nádobou je rovněž velkoobjemový kontejner a odpadkový koš umístěný na 
veřejném prostranství.  

6. Sběrný dvůr – zařízení ke sběru a výkupu odpadů. V Bechyni se nachází  1 sběrný dvůr - viz 
příloha č. 2.  

7. Sběrné suroviny – zařízení ke sběru a výkupu odpadů povolené příslušným správním orgánem. 

8. Oprávněná osoba – každá osoba, která je oprávněna k nakládání s odpady podle zákona o 
odpadech2)  nebo podle zvláštních právních předpisů3) . 

 
ČÁST DRUHÁ 

KOMUNÁLNÍ ODPAD 
 

Článek 3 
Povinnosti fyzických osob při nakládání s komunálním odpadem 

 
 Fyzické osoby jsou povinny třídit  komunální odpad vznikající na území města Bechyně na 

následující složky: 
a) využitelné odpady (papír, sklo, plasty, kovy, nápojové kartony) – viz příloha č. 6, 

b) objemný odpad z domácností (např. nábytek), 

c) směsný komunální odpad (např. smetky, popel, saze, pevné kuchyňské odpady) – viz příloha 
č. 3, 

d) nebezpečné odpady, které jsou definovány ve zvláštním právním předpise2) , 

e) odpady rostlinného původu. 
  

Článek 4 
Nebezpečné složky komunálního odpadu 

 
1.  Nebezpečný odpad je definován ve zvláštním právním předpise2) – viz příloha č. 5. 
2. Nebezpečný odpad jsou fyzické osoby povinny odevzdat ve vyhrazených prostorech sběrného 

dvora. Provozní doba sběrného dvora je uvedena v příloze – viz příloha č. 2. 
 

Článek 5 
Místa určená k odkládání komunálních odpadů a elektrozařízení 

1. Fyzické osoby odkládají využitelné (vytřiditelné) složky komunálního odpadu a zbytkový 
komunální odpad do sběrných nádob a na místa k tomu městem určená: 
a) papír – sběrné nádoby s nápisem PAPÍR modré barvy, 

b) plast – sběrné nádoby s nápisem PLASTY  žluté barvy, 

c) sklo – sběrné nádoby s nápisem SKLO  zelené popř. bílé barvy, 

d) nápojové kartony – sběrné nádoby s nápisem NÁPOJOVÝ KARTON červené barvy, 

e) kovy – sběrný dvůr, sběrné suroviny, 

f) nebezpečný odpad – sběrný dvůr  (dle charakteru nebezpečného odpadu), 

g) objemný odpad – sběrný dvůr, 

h) elektrozařízení pocházející z domácností – sběrný dvůr,  

i) rostlinný odpad ze zahrad – mobilní svozy, sběrný dvůr, 

j) směsný komunální odpad – typizované sběrné nádoby o objemu 110 a 1.100 litrů. 

2. Do odpadkových košů umístěných na veřejném prostranství lze ukládat pouze drobný odpad 
související s krátkodobým pobytem osob na veřejných prostranstvích města. Do těchto košů je 
zakázáno ukládat komunální odpad z domácností, odpad z provozování podnikatelské činnosti a 
nebezpečný odpad. 
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Článek 6 
Požadavky na sběrné nádoby na odpad a stanoviště sběrných nádob 

1. Sběrné nádoby musí být umístěny tak, aby byla umožněna manipulace s nimi a aby byla dodržena 
příslušná ustanovení zvláštních předpisů (z oblasti životního prostředí, o ochraně veřejného zdraví, 
zákon o pozemních komunikacích, stavební zákon, požární předpisy atd.). Stálé stanoviště 
sběrných nádob a jejich počet je třeba dohodnou s oprávněnou osobou. 

2. Sběrné nádoby je třeba udržovat v dobrém technickém stavu tak, aby byla umožněna bezpečná 
manipulace s nimi a bylo umožněno použití potřebné mechanizace. 

3. Komunální odpad se ukládá do sběrných nádob tak, aby je bylo možno řádně a zcela uzavřít a 
odpad z nich při manipulaci nevypadával. Stanoviště sběrných nádob a jeho nejbližší okolí  musí 
být udržováno v čistotě. 

4. Sběrné nádoby se používají pouze k účelu, k němuž jsou určeny a pouze k odkládání odpadů, pro 
něž jsou určeny. 

5. Do sběrných nádob na odpad, rozmístěných mimo sběrný dvůr, je zakázáno ukládat nebezpečný 
odpad, objemný odpad, stavební odpad, těla uhynulých zvířat a dále žhavý popel, tekutiny, zbytky 
ropných produktů, ostré předměty a jiné látky ohrožující zdraví, životní prostředí nebo bezpečnost 
a dále předměty, které by mohly poškodit svozové zařízení či způsobit nefunkčnost uzávěru 
nádob. 

6. Odpad nesmí být odkládán mimo sběrné nádoby. Odkládání odpadu mimo sběrné nádoby lze 
považovat za založení nepovolené skládky, což je řešeno ve zvláštním právním předpise4).  

7. Sběrné nádoby, které nelze trvale umístit jinam než na veřejných prostranstvích před rodinnými 
nebo bytovými domy, nesmí způsobovat hygienické závady, znemožňovat průchodnost chodníků, 
průjezdnost místních komunikací nebo negativně ovlivňovat své okolí. 

8. Sběrné nádoby musí být v den svozu umístěny na veřejném prostranství, které je dostupné pro 
svozovou techniku oprávněné osoby. V případech, kdy toto není možné, je třeba se dohodnout na 
dalším postupu s oprávněnou osobou nebo s odborem životního prostředí městského úřadu. 

 
Článek 7 

Výměna a oprava sběrných nádob 
1. Důvodem pro opravu či výměnu sběrné nádoby je zejména poškození, které: 

a) způsobuje nefunkčnost víka (krytu) nebo jeho omezený pohyb, 

b) může při manipulaci s nádobou způsobit úraz nebo významným způsobem manipulaci ztížit 

c) může způsobit únik odpadů, 

d) znamená snížení vnitřního objemu nádoby o více než 10 %, 

e) znemožňuje úplné vyprázdnění nádoby. 

2. Odcizení sběrné nádoby či požadavek na její opravu nebo výměnu se při zjištění poškození 
nahlašuje společnosti BYTENES Bechyně spol. s r.o.. 

 
ČÁST TŘETÍ 

STAVEBNÍ ODPAD 
 

Článek  8 
Nakládání se stavebním odpadem 

1. Vytříděné recyklovatelné složky stavebního odpadu – viz příloha č. 4, lze přednostně nabídnout 
provozovateli zařízení na úpravu stavebního materiálu.  

2. Pokud není stavební odpad k recyklaci vhodný, předává se k odstranění na skládku odpadů 
povolenou příslušným správním orgánem. 

3. Odstranění stavebního odpadu se provádí předáním oprávněné osobě na vlastní náklady. 
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4. Stavební a demoliční odpad nelze bez souhlasu odboru výstavby a životního prostředí MěÚ 
Bechyně využívat na jakékoliv terénní úpravy. 

 
ČÁST ČVRTÁ 
AUTOVRAKY 

 
Článek  9 
Autovraky 

Každý, kdo se zbavuje autovraku, je povinen ho předat pouze osobám, které jsou provozovateli 
zařízení ke sběru, výkupu, zpracování, využívání nebo odstraňování výkupu autovraků.6) Přehled 
těchto zařízení je uveden na Městském úřadu Bechyně a na internetových stránkách Krajského úřadu 
Jihočeského kraje5). 
 

ČÁST PÁTÁ 
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

 
Článek 10 

Dohled 
Dohled nad dodržováním ustanovení této vyhlášky provádí strážníci městské policie a pověření 
pracovníci odboru životního prostředí městského úřadu. 
 

Článek 11 
Sankce 

Porušení této vyhlášky lze postihovat v souladu s obecně závaznými právními předpisy7). 
 

Článek 12 
Závěrečná ustanovení 

1. Zrušuje se obecně závazná vyhláška č. 1/2001 o nakládání s komunálním odpadem a  stavebním 
odpadem ze dne 28.11.2001 

2. Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2009.  
 
 
 
 
         ----------------------------------------                        ----------------------------------------------- 
                        Miroslav Beneš                                                 Mgr. Jaroslav Matějka 
                           místostarosta                                                                         starosta města  
 
Vyvěšení na úřední desce dne:  
Sejmuto z úřední desky dne:  
____________________________________________________________________________ 
1) jedná se o katastrální území Bechyně, Senožaty a Hvožďany  
2) zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů 
3) zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů 
 zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů 

zákon č. 254/2001 Sb., o vodách (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů 
zákon č.  86/2002 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů 

4) zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů 
5) http://www.kraj-jihocesky.cz/websouhlasy/index.php  
6) § 37 odst. 1 zákona č.185/2001 Sb., o odpadech a o změně někdejších dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů 
7) zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů 
 zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů 
 zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní řízení), ve znění pozdějších předpisů 
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Přílohy: 
č. 1 – Zpětný odběr některých výrobků 
č. 2 – Odpady, které lze odložit do sběrného dvora  
č. 3 – Specifikace komunálních odpadů 
č. 4 – Specifikace recyklovatelného stavebního odpadu 
č. 5 – Nebezpečné složky komunálního odpadu 
č. 6 – Druhy separovaných odpadů 
 

Příloha č. 1 
Zpětný odběr některých výrobků 

 
1. Povinnost zpětného odběru se vztahuje na: 

a) oleje jiné než surové minerální oleje a surové oleje z živičných nerostů, přípravky jinde 
neuvedené ani nezahrnuté, obsahující nejméně 70% hmotnostních olejů, jsou-li tyto oleje 
podstatnou složkou těchto přípravků,  

b) elektrické akumulátory, 

c)  galvanické články a baterie, 

d)  výbojky a zářivky, 

e)  pneumatiky, 

f)  elektrozařízení pocházející z domácností. 

2. Poslední prodejce je povinen při prodeji výrobků informovat spotřebitele o způsobu zajištění 
zpětného odběru těchto použitých výrobků, místa zpětného odběru musí být pro spotřebitele stejně 
dostupná jako místa prodeje výrobků. 

3. Elektrozařízení pocházející z domácností jsou fyzické osoby povinny předat ke zpětnému odběru 
pouze v kompletním stavu bez předchozího demontování jednotlivých částí. 

 
Příloha č. 2 

Odpady, které je možné odložit do sběrného dvora 
 
Sběrný dvůr je umístěn v areálu společnosti BYTENES Bechyně spol. s r.o., Na Libuši 614, Bechyně 
Do sběrného dvora  je možno odložit tyto odpady zařazené dle Katalogu odpadů následovně:  

15 01 03 
15 01 04 
15 01 05 
15 01 06 
15 01 09 
20 01 10 
20 01 11 
20 01 38 
20 01 40 
20 01 99 
20 02 01 
20 02 03 
20 03 07  

Dřevěné obaly 
Kovové obaly 
Kompozitní obaly 
Směsné obaly 
Textilní obaly 
Oděvy 
Textilní materiály 
Dřevo neuvedené pod číslem 21 01 37 
Kovy 
Další frakce jinak blíže neurčené 
Biologicky rozložitelný odpad 
Jiný biologicky nerozložitelný odpad 
Objemný odpad 
 

a dále nebezpečné odpady uvedené v příloze č. 5 
 

Příloha č. 3 
Specifikace komunálních odpadů 
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(v souladu s vyhláškou MŽP č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, ve znění vyhlášky 
MŽP č. 503/2004 Sb.) 

Skupina odpadu:  20  KOMUNÁLNÍ ODPADY (ODPADY Z DOM ÁCNOSTÍ A PODOBNÉ 
ŽIVNOSTENSKÉ, PRŮMYSLOVÉ ODPADY A ODPADY Z Ú ŘADŮ), VČETNĚ SLOŽEK Z 
ODDĚLENÉHO SBĚRU 

Podskupina odpadu: 20 01 Složky z odděleného sběru (krom ě odpadů uvedených v podskupině   
15 01) 

 

20 01 01   Papír a lepenka 

20 01 02   Sklo 

20 01 08   Biologicky rozložitelný odpad z kuchyní a stravoven 

20 01 10   Oděvy 

20 01 11   Textilní materiály 

20 01 13*   Rozpouštědla 

20 01 14*    Kyseliny 

20 01 15*    Zásady 

20 01 17*  Fotochemikálie 

20 01 19*   Pesticidy 

20 01 21*   Zářivky a jiný odpad obsahující rtuť 

20 01 23*    Vyřazená zařízení obsahující chlorofluorouhlovodíky 

20 01 25   Jedlý olej a tuk 

20 01 26*    Olej a tuk neuvedený pod číslem 20 01 25 

20 01 27*    Barvy, tiskařské barvy, lepidla a pryskyřice obsahující nebezpečné látky 

20 01 28   Barvy, tiskařské barvy, lepidla a pryskyřice neuvedené pod číslem 20 01 27 

20 01 29*    Detergenty obsahující nebezpečné látky 

20 01 30   Detergenty neuvedené pod číslem 20 01 29 

20 01 31*    Nepoužitelná cytostatika 

20 01 32*   Jiná nepoužitelná léčiva neuvedená pod číslem 20 01 31 

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 01 236) 

20 01 36  Vyřazené elektrické a elektronické zařízení neuvedené pod čísly 20 01 21, 20 
01 23 a  20 01 35 

20 01 37*    Dřevo obsahující nebezpečné látky 

20 01 38   Dřevo neuvedené pod číslem 20 01 37 

20 01 39   Plasty 

20 01 40   Kovy 

20 01 41   Odpady z čištění komínů 

20 01 99   Další frakce jinak blíže neurčené 

Podskupina odpadu: 20 02 Odpady ze zahrad a parků (včetně hřbitovního odpadu) 
20 02 01   Biologicky rozložitelný odpad 

20 02 02   Zemina a kameny 
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20 02 03   Jiný biologický nerozložitelný odpad 

Podskupina odpadu:20 03 Ostatní komunální odpady 
20 03 01   Směsný komunální odpad 

20 03 02   Odpad z tržišť 

20 03 03   Uliční smetky 

20 03 04   Kal ze septiků a žump 

20 03 06   Odpad z čištění kanalizace 

20 03 07   Objemný odpad 

20 03 99   Komunální odpady jinak blíže neurčené 

 

* - Označení nebezpečných odpadů (dle § 3 odst. 1 vyhlášky MŽP č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví 
Katalog odpadů, ve znění vyhlášky MŽP č. 503/2004 Sb.) 

 
Do popelové nádoby patří pouze :   20 03 01  Směsný komunální odpad  
 
Do velkoobjemového kontejneru patří : 
Veškerý objemný komunální odpad, který se nevejde do popelových nádob (matrace, koberce, co 
nejvíce zmenšené části nábytku, apod.), špatně nebo zcela nekompostovatelné zbytky zahradního 
odpadu. Tento odpad je v Katalogu odpadů zařazen takto:  
 
     20 02 03       Jiný biologicky nerozložitelný odpad  
     20 03 07       Objemný odpad  
 
Do velkoobjemového kontejneru v žádném případě nepatří : 

- veškerý nebezpečný odpad (akumulátory, znečištěné plechovky a zbytky barev či 
rozpouštědel, olejové nečistoty apod.) 

- elektrozařízení podléhající zpětnému odběru (viz příloha č. 1) 
- využitelný (vytřiditelný) odpad (papír, sklo, plasty, železo, barevné kovy, nápojové 

kartony - např. Tetra Pak)  
- uhynulá domácí zvířata  
- běžný domácí komunální odpad  
- stavební suť a kameny 

Velkoobjemový kontejner určený na odpad rostlinného původu : 
Do tohoto kontejneru lze odkládat odpad rostlinného původu (tráva, listí, drobné větve, apod.). Tento 
odpad je v katalogu odpadů zařazen takto: 

      20 02 01       Biologicky rozložitelný odpad 

Příloha č. 4 
Specifikace recyklovatelného stavebního odpadu 

 

Katalogové číslo:                      Název odpadu 

10 09 03 
17 01 01 
17 01 02 
17 01 03 
17 01 07 
17 05 04 
17 08 02 
17 09 04 

Pecní struska 
Beton 
Cihla 
Tašky a keramické výrobky 
Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků neuvedené 
pod číslem 17 01 06 
Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03 
Stavební materiály na bázi sádry neuvedené pod číslem 17 08 01 
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Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01,  
17 09 02 a  17 09 03  

 
 
 

Příloha č. 5 
Nebezpečné složky komunálního odpadu 

(v souladu s vyhláškou MŽP č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, ve znění vyhlášky 
MŽP č. 503/2004 Sb.) 
Do sběrného dvora možno odkládat veškeré nebezpečné odpady, které vznikly na území města 
Bechyně  z činnosti fyzických osob, kterými jsou např. akumulátory, znečištěné plechovky, zbytky 
barev či rozpouštědel, zbytky olejů a obaly nebo textilie jimi znečištěné apod. Tyto odpady jsou v 
Katalogu odpadů zařazeny následujícím způsobem: 

Katalogové číslo       Název odpadu 
20 01 13* Rozpouštědla 
20 01 14* Kyseliny 
20 01 15* Zásady 
20 01 17* Fotochemikálie 
20 01 19* Pesticidy 
20 01 21* Zářivky a jiný odpad obsahující rtuť 
20 01 23* Vyřazená zařízení obsahující chlorofluorouhlovodíky 
20 01 26* Olej, tuk neuvedený pod číslem 20 01 25 
20 01 27* Barvy, tiskařské barvy, lepidla a pryskyřice obsahující nebezpečné látky 
20 01 29* Detergenty obsahující nebezpečné látky 
20 01 31* Nepoužitelná cytostatika 
20 10 32* Jiná nepoužitelná léčiva neuvedená pod číslem 20 01 31 
20 01 33* Baterie a akumulátory, zařízené pod čísly 16 06 01, 16 06 02 nebo pod čísly 16 06 03 
 a netříděné baterie a akumulátory obsahující tyto baterie 
20 01 35* Vyřazené elektrické a elektronické zařízení obsahující nebezpečné látky neuvedené 
 pod čísly 20 01 21 a 20 01 23 (např. rtuťové přepínače, sklo z obrazovek, jiné  
 aktivované sklo, apod.) 
20 01 37* Dřevo obsahující nebezpečné látky 
15 01 10* Obaly obsahující nebezpečné látky 
15 02 02* Absorpční činidla, filtrační materiály (včetně olejových filtrů jinak blíže neurčených), 
 čistící tkaniny a ochranné oděvy znečištěné nebezpečnými látkami 

 
*   -   Označení  nebezpečných odpadů (dle § 3 odst. 1 vyhlášky MŽP ČR č. 381/2001 Sb., kterou se 
stanoví Katalog odpadů, ve znění vyhlášky MŽP č. 503/2004 Sb.) 
 

Příloha č. 6 
Druhy využitelných (vytřiditelných) odpadů 

 
Barevné rozlišení kontejnerů : 
 
Papír – modrá barva: Do těchto kontejnerů se odkládají noviny, časopisy, reklamní letáky, co 

nejvíce zmenšené papírové a lepenkové krabice  apod. 

Plasty – žlutá barva: Slouží pro odkládání PET lahví, ostatních plastových obalů, např. kelímků 
od jogurtů, plastových obalů od jedlých olejů, igelitových tašek a sáčků  

 
Sklo – zelená barva Do těchto kontejnerů se odkládají veškeré skleněné láhve, které však nesmí 
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     popř. bílá barva: být znečištěné nebezpečnými látkami. Nepatří sem drátěné sklo, autosklo, 
zrcadla, keramika. 

 
Nápojové kartony            apod. a nápojových kartonů – např. Tetra Pak (krabice z materiálu   
červená barva                  složeného z několika vrstev - papír, hliníková folie, plastová folie - tj. např.    
                                          krabice od džusů, mléka, vína apod.) 
        
 
 


