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Obec Bezuchov
Zastupitelstvo obce Bezuchov
Obecně závazná vyhláška obce Bezuchov č. 1/2020,
o stanovení systému shromažďování, sběru, třídění, využívání
a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem
na území obce Bezuchov
Zastupitelstvo obce Bezuchov se na svém zasedání dne 15. 6. 2020 usnesením č. 11/2020/9
usneslo vydat na základě § 17 odst. 2 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších
předpisů 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 a působnost vyhlášky
1. Tato obecně závazná vyhláška (dále jen „vyhláška“) stanovuje systém shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území obce
Bezuchov, včetně nakládání se stavebním odpadem.
Článek 2
Základní pojmy
Pro potřeby vyhlášky jsou ve smyslu zákona o odpadech, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „zákon“), stanoveny tyto základní pojmy:
1. Odpad je každá movitá věc, které se osoba zbavuje nebo má úmysl nebo povinnost se
jí zbavit a přísluší do některé ze skupin odpadů uvedených v příloze zákona o odpadech.
2. Komunálním odpadem je veškerý odpad vznikající na území obce při činnosti
fyzických osob, a který je uveden jako komunální odpad v prováděcím právním
předpisu1), s výjimkou odpadů vznikajících u právnických osob nebo fyzických osob
oprávněných k podnikání.
3. Odpadem podobným komunálnímu odpadu se pro účely této vyhlášky rozumí odpad
podobného složení jako komunální odpad zařazený do skupiny komunální odpad v
Katalogu odpadů vznikající na území obce při nevýrobní činnosti právnických osob
nebo fyzických osob oprávněných k podnikání.
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4. Směsným komunálním odpadem je zbytkový odpad (např. popel, smetí, pevné
kuchyňské odpady, zbytky jídel) po vytřídění využitelných, nebezpečných a objemných
složek odpadů.
5. Tříděným komunálním odpadem je odpad získaný odděleným sběrem (papír, plasty,
sklo, kovový odpad).
6. Nebezpečný odpad je odpad uvedený v Seznamu nebezpečných odpadů a jakýkoliv
jiný odpad vykazující jednu nebo více nebezpečných vlastností uvedených v příloze
přímo použitelného předpisu Evropské unie o nebezpečných vlastnostech odpadů (např.
barvy, lepidla, pryskyřice, rozpouštědla, kyseliny, hydroxidy, detergenty, odmašťovací
prvky, fotochemikálie, léky, pesticidy, galvanické články, obrazovky a jiný
elektronický odpad, odpad s obsahem rtuti, zařízení s obsahem chlorfluoruhlovodíků,
oleje nebo tuky (s výjimkou olejů na smažení)).
7. Objemným komunálním odpadem je složka komunálního odpadu, kterou vzhledem
k jejím rozměrům nebo hmotnosti nelze uložit do běžných sběrných nádob (např.
nábytek, koberce, matrace).
8. Stavební a demoliční odpad je odpad vznikající při stavební činnosti fyzických osob
a není odpadem komunálním (např. přebytečná výkopová zemina, kamení, zbytky
betonu, tašek, cihel, sanitární keramika).
9. Rostlinnými zbytky je biologicky rozložitelný materiál z údržby zeleně a zahrad,
vhodný ke kompostování (např. tráva, listí, větve dřevin zpracované drtičem).
10. Nakládání s odpady je jejich shromažďování, sběr, výkup, třídění, přeprava a doprava,
skladování, úprava, využívání a zneškodňování.
11. Sběrná nádoba je typizovaná nádoba určená k odložení složek odpadu (tzv. popelnice
nebo kontejner) s vnitřním objemem 110 l, 120 l, 240 l nebo 1100 l. Ve sběrné nádobě
jsou složky odpadu krátkodobě shromažďovány do doby svozu. Sběrnou nádobou je
rovněž velkoobjemový kontejner (s vnitřním objemem nad 3m3) a odpadkový koš
umístěný na veřejném prostranství a dále zvláštní nádoby určené pro shromažďování
odděleně vytříděných složek komunálního odpadu (plasty, sklo, papír).
12. Stanovištěm sběrných nádob je místo vymezené pro tento účel u nemovitosti určené
k bydlení, kde vzniká odpad, nebo místo určené touto vyhláškou.
13. Původcem odpadu je právnická osoba, pokud při její činnosti vzniká odpad, nebo
fyzická osoba oprávněná k podnikání, při jejíž podnikatelské činnosti vzniká odpad. Pro
komunální odpad vznikající na území obce, který má původ v činnosti fyzických osob,
na něž se nevztahují povinnosti původce, se za původce považuje obec. Obec se stává
původcem komunálního odpadu v okamžiku, kdy fyzická osoba odpad uloží na místě k
tomu určeném, obec se současně stane vlastníkem tohoto odpadu.
14. Oprávněná osoba je každá právnická osoba nebo fyzická osoba oprávněná k podnikání
v oblasti nakládání s odpady podle zákona o odpadech, nebo podle zvláštních právních
předpisů.
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15. Svozová firma je právnická osoba nebo fyzická osoba oprávněná k podnikání v oblasti
nakládání s komunálními odpady na území obce, pověřená obcí k této činnosti.
16. Uživatelem je fyzická osoba užívající sběrnou nádobu nebo původce, který produkuje
odpad zařazený podle Katalogu odpadů jako odpad podobný komunálnímu z činnosti
právnických osob a fyzických osob oprávněných k podnikání a který na základě
smlouvy s obcí využívá systému zavedeného obcí pro nakládání s komunálním
odpadem.

ČÁST DRUHÁ
Nakládání s odpady
Článek 3
Základní pravidla
1. Každý má při své činnosti nebo v rozsahu své působnosti povinnost předcházet vzniků
odpadů, omezovat jejich množství a nebezpečné vlastnosti; odpady, jejichž vzniku nelze
zabránit, musí být využity, případně odstraněny způsobem, který neohrožuje lidské
zdraví a životní prostředí a který je v souladu se zákonem o odpadech a se zvláštními
právními předpisy.
2. Shromažďování, sběr, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu od
fyzických osob na územní obce zajišťuje obec Bezuchov prostřednictvím oprávněné
osoby dle systému nakládání s odpadem.
3. Původci, kteří produkují odpad zařazený podle Katalogu odpadů jako odpad podobný
komunálnímu z činnosti právnických a fyzických osob oprávněných k podnikání,
mohou využít systému sběru, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadů
stanovený touto vyhláškou na základě písemné smlouvy s obcí Bezuchov a sjednání
výše ceny za tuto službu.
4. Všechny fyzické osoby, které na území obce produkují komunální odpad, jsou povinny
komunální odpad odděleně shromažďovat, třídit a předávat k využití a odstraňování
podle systému, stanoveného touto vyhláškou, pokud odpad sami nevyužijí v souladu se
zákonem a zvláštními právními předpisy.

3

Článek 4
Třídění odpadu
Odpad na území obce Bezuchov se třídí na následující složky:
Komunální odpad:
a) papír
b) sklo
c) plasty
d) nebezpečný odpad
e) objemný odpad
f) směsný komunální odpad
g) biologicky rozložitelný odpad
h) kovový odpad
i) jedlé oleje a tuky z domácností

Článek 5
Komunální odpad
a) papír
Pro nakládání s papírem k jeho shromažďování je určen kontejner modrý s nápisem
papír, který je umístěn před kulturním domem.
b) sklo
Pro nakládání se sklem k jeho shromažďování a třídění jsou určeny kontejnery zelené s
nápisem sklo bílé a sklo barevné, které jsou umístěny po obci takto:
1. sběrné místo před obecním úřadem
2. sběrné místo před kulturním domem
c) plasty
Pro nakládání s plastem k jeho shromažďování je určeno sběrné místo za obecním
úřadem.
d) nebezpečný odpad
1. Nakládání s nebezpečným odpadem je zajištěno v rámci systému pravidelných
mobilních svozů odpadů organizovaných obcí ve spolupráci s oprávněnou osobou
zajišťující sběr a svoz těchto opadů 2x ročně ve stanovených termínech, o kterých
budou uživatelé informování v obci obvyklým způsobem.
2. Nepoužitelná léčiva odebírají od fyzických osob lékárny v souladu s příslušným
právním předpisem o léčivech.
e) objemný odpad
Nakládání s objemným odpadem je zajištěno v rámci systému pravidelných mobilních
svozů odpadů organizovaných obcí ve spolupráci s oprávněnou osobou zajišťující sběr
a svoz těchto odpadů 2x ročně ve stanovených termínech, o kterých budou uživatelé
informování v obci obvyklým způsobem.

Obecní úřad Bezuchov
Bezuchov 14, Soběchleby 753 54
IČ: 00636118 / IDDS: jkzbpb5 / č.ú. 23124831/0100

f) směsný komunální odpad (zbytkový odpad)
1. Pro nakládání se směsným komunálním odpadem k jeho shromažďování jsou určeny
sběrné nádoby (domovní popelnice), které jsou pravidelně vyváženy 2x měsíčně ve
14denním intervalu svozovou firmou dle sjednaného harmonogramu. Pro drobný
směsný komunální odpad jsou vyčleněny odpadkové koše na veřejných
prostranstvích.
2. Do zvláštních sběrných nádob není dovoleno odkládat jiné druhy odpadů, než pro
které jsou určeny.
g) biologicky rozložitelný odpad (odpad ze zeleně, zahrad, kuchyní a stravoven)
1. Nakládání s rostlinnými zbytky z údržby zeleně, parků a zahrad na území obce
Bezuchov a se zbytky z kuchyní a stravoven je zajištěno v rámci systému mobilních
svozů organizovaných obcí ve spolupráci s oprávněnou osobou zajišťující svoz a
kompostování těchto odpadů.
2. Rostlinné zbytky a ostatní biologicky rozložitelný materiál (např. tráva, listí,
košťály, piliny, větve do průměru 8 cm, kůra, dřevěné kůly) mohou občané odnášet
do velkoobjemového kontejneru, který je přistaven u hřiště.
h) kovový odpad
Pro nakládání s kovovým odpadem k jeho shromažďování je určeno sběrné místo za
obecním úřadem. Následné nakládání s kovovým odpadem je zajištěno v rámci systému
pravidelných mobilních svozů odpadů organizovaných obcí a spolky v obci ve
spolupráci s oprávněnou osobou zajišťující sběr a svoz těchto odpadů 2x ročně ve
stanovených termínech, o kterých budou uživatelé informování v obci obvyklým
způsobem.
i) jedlé oleje a tuky z domácností
Pro nakládání s jedlými oleji a tuky z domácností k jejich shromažďování je určena
sběrná nádoba černé barvy s oranžovým víkem o objemu 240l na ukládání
separovaného odpadu, která je umístěna na sběrném místě za obecním úřadem.
Podmínky pro ukládání jsou:
1. shromažďovat ve sběrné nádobě černé barvy s oranžovým víkem lze pouze a
výhradně jedlé oleje a tuky, které nebudou obsahovat žádné saponáty ani jiné
chemické přípravky, větší mechanické nečistoty, jiné odpadní materiály, zbytek
jídel a vodu, obsah vody, nečistot, ztužených tuků a jiných dalších nečistot nesmí
přesáhnout 10 %.
2. upotřebené jedlé oleje a tuky z domácností se ukládají v pevných obalech (např. PET
lahve).
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Článek 6
Stavební a demoliční odpad
Stavební a demoliční odpad vzniklý na území obce při stavební činnosti fyzických osob, musí
být shromažďován do rozměrově vhodných kontejnerů oprávněné osoby, případně subjektu
provádějícího stavební činnost a odvezen na náklady původce do zařízení k využívání nebo
odstraňování odpadů, pokud není tento odpad přímo nakládán a vyvážen z místa vzniku k
materiálovému využití nebo zneškodnění v souladu s platnými právními předpisy. Možnosti
případného materiálového využití na území obce sdělí na požádání obecní úřad. Občané mají
možnost za úplatu objednat kontejner pro odvoz stavebního materiálu cestou obecního úřadu.

ČÁST TŘETÍ
Závěrečná ustanovení
Článek 7
Povinnosti fyzických osob, právnických osob
a fyzických osob oprávněných k podnikání
Fyzické osoby jsou povinny:
a) komunální odpad odděleně shromažďovat, třídit a předávat k využití a odstraňování podle
stanoveného systému, pokud tento odpad nevyužily samy v souladu se zákonem o odpadech
b) odpad třídit na složky uvedené v této vyhlášce. Vytříděný papír, sklo a plasty odkládat do
označených sběrných nádob na určených stanovištích.
c) nebezpečný a objemný odpad odkládat do přistavených sběrných nádob v rámci systému
pravidelných mobilních svozů
d) biologicky rozložitelný odpad ze zahrad odvážet do kontejnerů určených pro svoz
biologického odpadu
Právnické osoby a osoby oprávněné k podnikání jsou povinny:
a) využívat systému sběru, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu stanovený
touto vyhláškou na základě písemné smlouvy s obcí Bezuchov
b) dodržovat povinnosti vyplývající původci odpadů ze zákona o odpadech
Článek 8
Povinnosti oprávněné osoby
Oprávněná osoba je povinna:
a) zajišťovat čistotu v místě vyprazdňování odpadových nádob a kontejnerů bezprostředně po
svozu, tj. po jejich vyprázdnění
b) v případě neuskutečnění svozu vlivem nepředvídaných okolností, oprávněná osoba zajistí
náhradní termín svozu, o kterém budou občané informováni obvyklým způsobem
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Článek 9
Sankce a kontrola
1. Porušením povinnosti při nakládání s komunálním odpadem a stavebním odpadem bude
postihováno podle obecně závazných právních předpisů, tj. podle zákona o přestupcích
v platném znění, ve znění pozdějších předpisů a zákona o odpadech a o změně některých
dalších zákonů.

Článek 10
Zrušovací ustanovení
Zrušuje se Obecně závazná vyhláška obce Bezuchov č.1/2019, kterou se stanoví systém
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
vznikajících na území obce Bezuchov, včetně systému nakládání se stavebním odpadem
vznikajícím na území obce Bezuchov, ze dne 16. 12. 2019.
Článek 11
Účinnost
Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem 29. 6. 2020.

Ing. Radek Štěpánek
místostarosta obce

Mgr. Zdeněk Pospíšilík
starosta obce

Vyvěšeno na úřední desce dne: 15. 6. 2020
Sejmuto z úřední desky dne: 30. 6. 2020

7

