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

Obecně závazná vyhláška

č. 1/2015
o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálních odpadů
a systému nakládání se stavebním odpadem
Zastupitelstvo města Bechyně se na svém zasedání dne 18. února 2015 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 všechny fyzické osoby na území města.

Článek 2
Základní pojmy
Pro účely této vyhlášky se rozumí:
1. Směsný komunální odpad – složka komunálního odpadu, která zůstává po vytřídění plastu,
papíru, skla, nápojového kartonu, kovu, biologicky rozložitelného komunálního odpadu,
objemného odpadu a nebezpečného odpadu,
2. Objemný odpad – odpad, který vzhledem ke svým rozměrům nemůže být umístěn do sběrných
nádob (např. koberce, matrace, nábytek).
3. Využitelný (tříděný) odpad – složka, vzniklá vytříděním z komunálního odpadu (papír, plast,
sklo, nápojové kartony),
4. Sběrná nádoba – typizovaná nádoba splňující technické parametry, určená k odkládání
jednotlivých složek komunálního odpadu a směsného komunálního odpadu (zbytkového odpadu),
v níž jsou komunální odpady přechodně shromažďovány do doby sběru a svozu. Sběrnou nádobou
je rovněž velkoobjemový kontejner a odpadkový koš umístěný na veřejném prostranství,
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5. Sběrný dvůr – zařízení ke sběru a výkupu odpadů. V Bechyni se nachází jeden sběrný dvůr a to
na adrese Na Libuši 973, Bechyně.
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)
papír, sklo, plasty, nápojové kartony,
b)
kovy
c)
biologicky rozložitelný odpad,
d)
objemný odpad z domácností (např. nábytek),
e)
nebezpečné odpady, které jsou definovány ve zvláštním právním předpise2) ,
f)
směsný komunální odpad (např. smetky, popel) ,
2. Směsným komunálním odpadem se rozumí zbylý komunální odpad po stanoveném vytřídění
podle odstavce 1 písm. a), b), c), d), e).
1.

Článek 4
Shromažďování tříděného odpadu

Plast, papír, sklo, nápojové kartony
1. Fyzické osoby odkládají tříděný odpad do zvláštních sběrných nádob a na místa k tomu městem
určená.
2. Zvláštní sběrné nádoby jsou barevně odlišeny a označeny příslušnými nápisy:
a) papír – sběrné nádoby s nápisem PAPÍR modré barvy,
b) plast – sběrné nádoby s nápisem PLASTY, NÁPOJOVÝ KARTON žluté barvy,
c) sklo – sběrné nádoby s nápisem SKLO zelené popř. bílé barvy,
d) nápojové kartony – sběrné nádoby s nápisem PLASTY, NÁPOJOVÝ KARTON žluté barvy,
sbírají se společně s plasty
Papír lze také uložit
I.
do velkoobjemového kontejneru ve sběrném dvoře,
II.
do základních škol v Bechyni při organizovaném sběru v předem stanovených termínech.
3.

Do zvláštních sběrných nádob je zakázáno ukládat jiné složky komunálních odpadů, než pro které
jsou určeny.
Článek 5
Nebezpečné složky komunálního odpadu

1.
2.

Nebezpečný odpad je definován ve zvláštním právním předpise2) .
Nebezpečný odpad jsou fyzické osoby povinny odevzdat ve vyhrazených prostorech sběrného
dvora.
Článek 6
Objemný odpad

1.

Objemný odpad je takový odpad, který vzhledem ke svým rozměrům nemůže být umístěn do
sběrných nádob (např. koberce, matrace, nábytek).
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2.
3.

Objemný odpad lze odkládat do velkoobjemových kontejnerů umístěných ve sběrném dvoře.
Do velkoobjemových kontejnerů je zakázáno ukládat jiné složky komunálních odpadů, než pro
které jsou určeny.
Článek 7
Biologicky rozložitelný odpad

Biologicky rozložitelné odpady můžou fyzické osoby ukládat:
a) Do velkoobjemových kontejnerů umístěných ve sběrném dvoře popř. umístěných na veřejných
prostranstvích v předem stanovených termínech. Termíny a místa přistavení velkoobjemových
kontejnerů budou zveřejňovány na internetových stránkách města a vyhlašovány městským
rozhlasem,
b) ve vybraných částech města mohou občané využívat systém sběru a svozu biologicky
rozložitelných odpadů z domácností. K odkládání biologicky rozložitelného odpadu zde slouží
hnědé nádoby s provětráváním o objemu 240 litrů,
c) do zařízení na vlastním pozemku, ve kterém lze vyrobit kompost pro vlastní potřebu.
Článek 8
Kovy
Železo a ocel, zinek a směsné kovy lze ukládat do velkoobjemového kontejneru ve sběrném dvoře.
Barevné kovy a hliník se ukládají do zvláštní nádoby ve sběrném dvoře.
Článek 9
Zpětný odběr
Při zpětném odběru nejde o nakládání s komunálním odpadem, ale o zpětný odběr výrobků, ke
kterému lze mimo jiné využít sběrný dvůr.
Článek 10
Shromažďování směsného komunálního odpadu
Směsný komunální odpad se shromažďuje do sběrných nádob. Pro účely této vyhlášky se
sběrnými nádobami rozumějí:
a) typizované sběrné nádoby s vnitřním objemem 110, 210 nebo 1100 litrů (popelnice,
kontejnery),
b) odpadkové koše, které jsou umístěny na veřejných prostranstvích, slouží pro odkládání
drobného směsného komunálního odpadu. Do těchto košů je zakázáno ukládat např.
komunální odpad z domácností, odpad z provozování podnikatelské činnosti, nebezpečný
odpad.
Článek 11
Požadavky na sběrné nádoby na odpad a stanoviště sběrných nádob
1. Sběrné nádoby je třeba udržovat v dobrém technickém stavu tak, aby byla umožněna bezpečná
manipulace s nimi a bylo umožněno použití potřebné mechanizace.
2. Komunální odpad se ukládá do sběrných nádob tak, aby je bylo možno řádně a zcela uzavřít a
odpad z nich při manipulaci nevypadával.
3. Sběrné nádoby se používají pouze k účelu, k němuž jsou určeny a pouze k odkládání odpadů, pro
něž jsou určeny.
4. Sběrné nádoby musí být v den svozu umístěny tak, aby bylo umožněno jejich vyprázdnění.
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ČÁST TŘETÍ
STAVEBNÍ ODPAD
Článek 12
Nakládání se stavebním odpadem
1. Stavebním odpadem se rozumí stavební a demoliční odpad. Stavební odpad není odpadem
komunálním.
2. Stavební odpad lze použít, předat či odstranit pouze zákonem stanoveným způsobem.
3. Odstranění stavebního odpadu se provádí předáním na vlastní náklady oprávněné osobě či jiným
způsobem v souladu se zákonem o odpadech.
ČÁST ČTVRTÁ
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
Článek 13
Dohled
Dohled nad dodržováním ustanovení této vyhlášky provádí strážníci městské policie a pověření
pracovníci odboru životního prostředí městského úřadu.
Článek 14
Sankce
Porušení této vyhlášky lze postihovat v souladu s obecně závaznými právními předpisy7).
Článek 15
Závěrečná ustanovení
1. Zrušuje se obecně závazná vyhláška č. 12/2008 o systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, autovraků a systému nakládání se
stavebním odpadem ze dne 19. listopadu 2008
2. Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. dubna 2015.

----------------------------------------

-----------------------------------------------

Ing. Jiří Rejlek

Ing. Pavel Houdek

místostarosta

starosta

____________________________________________________________________________
1)
2)
3)

4)
5)
6)
7)

jedná se o katastrální území Bechyně, Senožaty u Bechyně a Hvožďany u Bechyně
zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů
zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), 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
zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů
http://www.kraj-jihocesky.cz/websouhlasy/index.php
§ 37 odst. 1 zákona č.185/2001 Sb., o odpadech a o změně někdejších dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů
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 – Odpady, které je možné odložit do sběrného dvora
č. 2 – Specifikace komunálních odpadů
č. 3 – Nebezpečné složky komunálního odpadu
č. 4 – Druhy tříděných odpadů

Příloha č. 1
Odpady, které je možné odložit do sběrného dvora
Sběrný dvůr je umístěn na adrese: Na Libuši 973, Bechyně
Do sběrného dvora je možno odložit tyto odpady zařazené dle Katalogu odpadů následovně:
15 01 01
15 01 02
15 01 03
15 01 04
15 01 05
15 01 06
15 01 07
15 01 09
16 01 03
17 04 02
17 04 05
17 04 11
20 01 01

Papírové a lepenkové obaly
Plastové obaly
Dřevěné obaly
Kovové obaly
Kompozitní obaly
Směsné obaly
Skleněné obaly
Textilní obaly
Pneumatiky
Hliník
Železo a ocel
Kabely neuvedené pod číslem 17 04 10
Papír a lepenka

a dále nebezpečné odpady uvedené v příloze č. 3

Příloha č. 2
Specifikace komunálních odpadů
(v souladu s vyhláškou MŽP č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, ve znění vyhlášky MŽP č.
503/2004 Sb.)

20 KOMUNÁLNÍ ODPADY (ODPADY Z DOMÁCNOSTÍ A PODOBNÉ
ŽIVNOSTENSKÉ, PRŮMYSLOVÉ ODPADY A ODPADY Z ÚŘADŮ), VČETNĚ SLOŽEK Z
ODDĚLENÉHO SBĚRU
Skupina odpadu:

Podskupina odpadu:
15 01)
20 01 01
20 01 02
20 01 08
20 01 10
20 01 11
20 01 13*
20 01 14*
20 01 15*
20 01 17*

20 01 Složky z odděleného sběru (kromě odpadů uvedených v podskupině
Papír a lepenka
Sklo
Biologicky rozložitelný odpad z kuchyní a stravoven
Oděvy
Textilní materiály
Rozpouštědla
Kyseliny
Zásady
Fotochemikálie
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20 01 19*
20 01 21*
20 01 23*
20 01 25
20 01 26*
20 01 27*
20 01 28
20 01 29*
20 01 30
20 01 31*
20 01 32*
20 01 33*
20 01 34
20 01 35*
20 01 36
20 01 37*
20 01 38
20 01 39
20 01 40
20 01 41
20 01 99

Pesticidy
Zářivky a jiný odpad obsahující rtuť
Vyřazená zařízení obsahující chlorofluorouhlovodíky
Jedlý olej a tuk
Olej a tuk neuvedený pod číslem 20 01 25
Barvy, tiskařské barvy, lepidla a pryskyřice obsahující nebezpečné látky
Barvy, tiskařské barvy, lepidla a pryskyřice neuvedené pod číslem 20 01 27
Detergenty obsahující nebezpečné látky
Detergenty neuvedené pod číslem 20 01 29
Nepoužitelná cytostatika
Jiná nepoužitelná léčiva neuvedená pod číslem 20 01 31
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
Baterie a akumulátory neuvedené pod číslem 20 01 33
Vyřazené elektrické a elektronické zařízení obsahující nebezpečné látky
neuvedené pod čísly 20 01 21 a 20 01 236)
Vyřazené elektrické a elektronické zařízení neuvedené pod čísly 20 01 21, 20
01 23 a 20 01 35
Dřevo obsahující nebezpečné látky
Dřevo neuvedené pod číslem 20 01 37
Plasty
Kovy
Odpady z čištění komínů
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
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 o objemu 110 nebo 210 litrů a kontejnerů o objemu 1 100 litrů patří pouze :
20 03 01 směsný komunální odpad, ze kterého jsou vytříděny nebezpečné a odděleně sbírané složky.
Do popelových nádob je zakázáno ukládat horký popel.
Do velkoobjemového kontejneru na objemný odpad patří :

-----------6. strana OZV č. 1/2015 komunální a stavební odpad (celkem 8 stran)--------

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
20 03 07

Jiný biologicky nerozložitelný odpad
Objemný odpad

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

Do hnědých nádob s provzdušňováním tzv. kompostainerů patří:
Biologicky rozložitelný odpad ze zahrad a domácností.

Příloha č. 3
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
* - 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.)

-----------7. strana OZV č. 1/2015 komunální a stavební odpad (celkem 8 stran)--------

Příloha č. 4
Druhy využitelných (tříděných) 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.
Plasty nesmí být znečištěné nebezpečnými látkami.

Nápojové kartony
žlutá barva:

Ukládají se do kontejnerů spolu s plasty. Jsou to krabice od džusů, mléka,
vína a podobně. Krabice se skládají z několika vrstev (papír, plastová folie
popř. hliníková folie) tzv. tetrapak.

Sklo – zelená barva
popř. bílá barva:

Do těchto kontejnerů se odkládají veškeré skleněné láhve a jiné skleněné
obaly a odpady, které však nesmí být znečištěné nebezpečnými látkami.
Nepatří sem např. drátěné sklo, autosklo, zrcadla, keramika.

-----------8. strana OZV č. 1/2015 komunální a stavební odpad (celkem 8 stran)--------

