Obecně závazná vyhláška Obce Benešov nad Černou
č. 1/2012 o odpadech,

kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů a systému nakládání se
stavebním odpadem.

Zastupitelstvo obce Benešov nad Černou vydává dne 8.2.2012 v souladu s ust. § 10 písm.
d) a ust. § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),ve znění
pozdějších předpisů a v souladu s ust. § 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), tuto obecně závaznou vyhlášku:

ČÁST PRVNÍ
OBECNÁ USTANOVENÍ

Čl. 1
Závaznost vyhlášky
Vyhláška stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů vznikajícího na území obce Benešov nad Černou (dále jen „obec“).
Vyhláška je závazná pro všechny fyzické osoby, které na území obce mají trvalý pobyt nebo
vlastní stavbu určenou nebo sloužící k individuální rekreaci, a nebo které se na území obce
zdržují.
Čl. 2
Základní pojmy
Pro účely této vyhlášky jsou užívány pojmy:
1) Komunální odpad je veškerý odpad vznikající na území obce při činnosti fyzických osob, a
který je uveden jako komunální odpad v prováděcím právním předpisu, s výjimkou odpadů
vznikajících u právnických osob nebo fyzických osob oprávněných k podnikání.
2) Oprávněná osoba je osoba, která je oprávněna k nakládání s odpady podle zákona o
odpadech, popř. podle jiných zvláštních zákonů.
3) Směsný komunální odpad je složka komunálního odpadu, která zůstává po vytřídění
papíru, skla, plastů, objemného odpadu a nebezpečného odpadu z komunálního odpadu.
Směsným odpadem je i odpad odložený do odpadkových košů, umístěných na veřejných
prostranstvích.
4) Objemný odpad je složka komunálního odpadu, která pro velké rozměry nemůže být
odkládána do sběrných nádob na směsný odpad.
5) Nebezpečný odpad je odpad uvedený v Seznamu nebezpečných odpadů uvedeném v
prováděcím právním předpise a jakýkoliv jiný odpad vykazující jednu nebo více
nebezpečných vlastností uvedených v příloze č. 2 k zákonu o odpadech. Jedná se např. o
barvy, léky, galvanické články, zářivky nebo ostatní odpady s obsahem rtuti, oleje a tuky s
výjimkou potravinářských olejů a tuků.
6) Odpad ze zeleně je odpad biologického původu z údržby sadů, parků a lesoparků, sídlištní
a uliční zeleně a ze zahrad fyzických osob.
7) Sběrná nádoba je typizovaná nádoba určená k odložení složek odpadu (popelnice nebo
kontejner) s vnitřním obsahem od 0,07 do 1,5 m3, která je vlastnictvím fyzické osoby nebo
obce. Ve sběrné nádobě jsou složky odpadu přechodně shromážděny do doby svozu.
Sběrnou nádobou je rovněž velkoobjemový kontejner v majetku obce nebo svozové firmy, a
také odpadkový koš v majetku obce nebo svozové firmy umístěný na veřejném prostranství.
8) Sběrný dvůr na odpady je budova a přilehlé prostory určené obcí, kde lze odkládat
vyjmenované odpady.

ČÁST DRUHÁ
KOMUNÁLNÍ ODPAD

Čl. 3
Třídění odpadu
Komunální odpad (dále jen „odpad“) se třídí na jednotlivé složky:
a) využitelné složky (papír, sklo, plasty, kovy)
b) objemný odpad
c) směsný komunální odpad po vytřídění tzv. zbytkový (např. smetí, popel, saze, nevratné
obaly, kuchyňské odpady)
d) nebezpečné odpady (např. léky, akumulátory, kyseliny, zbytky barev a jejich obaly, výbojky,
zářivky, ledničky, televize, apod.)
e) odpady ze zeleně

Čl. 4
Místa určená pro odkládání odpadu
1. Využitelné složky komunálního odpadu se odděleně ukládají do sběrných nádob, které jsou
k tomuto účelu určeny:
a) nádoby na papír označené modrou barvou s nápisem PAPÍR
b) nádoby na sklo označené zelenou barvou s nápisem SKLO
c) nádoby na plast označené žlutou barvou s nápisem PLASTY
2. Místem k odkládání vytříděných složek komunálního odpadu a objemného odpadu je sběrné
místo v Benešově nad Černou a hnízda kontejnerů pro vytříděné složky v Benešově nad
Černou a osadách. Do sběrného místa se ukládají tyto odpady: papír, železo, barevné kovy,
sklo, pneumatiky osobních automobilů, dřevo, textil, objemný odpad (nábytek, koberce),
větve, olověné akumulátory, zářivky, oleje, olejové filtry a textilie znečištěné olejem, suché
články (monočlánky ap.), plechovky se zbytky barev a to v jeho provozní době a v souladu s
jeho provozním řádem. Seznam přijímaných odpadů může být obcí aktualizován.
3. Směsný komunální odpad se ukládá do barevně neodlišených pozinkovaných nádob a
černých plastových nádob. Sběrné nádoby (popelnice) se umisťují v den svozu na takové
místo, aby oprávněná osoba s nimi mohla volně manipulovat.
4. Místem určeným pro odkládání vyjmenovaných nebezpečných odpadů je sběrné místo
obce Benešov nad Černou.
5. Odpad ze zeleně – sběrné místo obce Benešov nad Černou.

Čl. 5
Povinnosti vlastníků nebo správců staveb pro bydlení nebo individuální rekreaci
Vlastník nebo správce budovy:
a) opatří si dostatečný počet sběrných nádob
b) zajistí umístění sběrných nádob v den svozu na určená sběrná místa

Čl. 6
Povinnosti fyzických osob
Fyzické osoby - včetně vlastníků staveb pro individuální rekreaci - jsou povinny odpady
odděleně shromažďovat, třídit a předávat k využití a odstraňování podle systému, který
stanovuje tato vyhláška, pokud je samy nevyužijí v souladu se zákonem o odpadech a
zvláštními právními předpisy.

Čl. 7
Svoz odpadu
Termíny svozů směsného komunálního odpadu a vytříděných složek komunálních odpadů
(papír, plast, sklo) jsou uvedeny na oficiálních webových stránkách obce
www.obecbenesovnc.cz

ČÁST TŘETÍ
USTANOVENÍ PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ

Čl. 8
Dohled
Dohled nad dodržováním vyhlášky provádí Obecní úřad Benešov nad Černou a jím pověřené
osoby.

Čl. 9
Sankce
Porušení povinností stanovených touto obecně závaznou vyhláškou bude postihováno podle
obecně závazných právních předpisů, např. zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění
pozdějších předpisů, zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších
předpisů a zákon o odpadech.

Čl. 10
Zrušovací ustanovení
Touto vyhláškou se ruší vyhláška č. 3/1999 o systému sběru, třídění, využívání a zneškodňování
komunálních odpadů vznikajících v územním obvodu obce Benešov nad Černou a systému
nakládání se stavebním odpadem v územním obvodu obce Benešov nad Černou.

Čl. 11
Účinnost

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dne 1.7.2012

Veronika Korchová
starostka obce

Jaroslava Štefániková
místostarostka obce

Datum schválení: 8.2.2012

Vyvěšeno: 19.3.2012

Datum nabytí účinnosti:

Sejmuto:

