
MĚSTYS  BESEDNICE 

 
Obecně závazná vyhláška městyse Besednice 

č. 2/2015 

o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, 

využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se 

stavebním odpadem na území městyse  B e s e d n i c e. 

 
Zastupitelstvo městyse Besednice se na svém zasedání dne 10. 3. 2015, 

usnesením č. 1/2015 usneslo vydat na základě § 84 odstavce 2 písmena h) 

zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ( obecních zřízení ), ve znění pozdějších 

předpisů a § 17 odst. 2 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých 

dalších zákonů a ve znění pozdějších předpisů tuto obecně závaznou vyhlášku. 

 

Čl. 1 

Úvodní ustanovení  

 

1) Tato obecně závazná vyhláška ( dále jen vyhláška ) stanovuje systém 

shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování 

komunálních odpadů vznikajících na území  městyse  Besednice, včetně 

nakládání se stavebním odpadem. 

 

Čl. 2 

Třídění komunálního odpadu 

 

1) Komunální odpad se třídí na složky : 

a) Biologický odpad  rostlinného původu 

b) Papír 

c) Plasty včetně PET lahví 

d) Sklo 

e) Kovy 

f) Nebezpečné komunální odpady 

g) Objemný odpad 

h) Směsný komunální odpad 

 

2) Směsným komunálním odpadem se rozumí zbylý komunální odpad po 

stanoveném vytřídění podle odstavce 1 písm. a), b), c), d), e) a f). 

 

Čl.3 

Shromažďování tříděného odpadu 

 

1) Tříděný odpad  je shromažďován do zvláštních sběrných nádob. 



2) Jednotlivé složky komunálního odpadu, které jsou vytříděny dle čl. 2 odst. 

1této vyhlášky se ukládají na těchto místech: 

 

a) Sklo je ukládáno do zvláštních kontejnerů zelené a stříbrné  barvy 

rozmístěné po obci, ve sběrném místě Vachlovec a v osadě Malče. 

b) Plasty jsou ukládány do mobilních jutových vaků a zvláštních kontejnerů 

žluté barvy rozmístěné po obci, ve sběrném místě Vachlovec a v osadě 

Malče. 

c) Papír je ukládán do zvláštních kontejnerů modré barvy rozmístěné po 

obci, ve sběrném místě Vachlovec a v osadě Malče. 

d) Kovy drobnějšího charakteru se ukládají do plechových sudů ve sběrném 

místě Vachlovec, větší  kovové části budou sváženy vždy v předem 

určených  termínech prostřednictvím přistaveného kontejneru, případně 

traktorového vleku. O termínech a místě uložení budou občané 

vyrozuměni v dostatečném předstihu. 

e) Nebezpečný komunální odpad ( např. olověné akumulátory) , ale i 

elektrospotřebiče všeho druhu se ukládají do stanoveného prostoru ve 

sběrném místě  Vachlovec . Nespotřebované léky se ukládají do nádoby 

žluté barvy umístěné na chodbě úřadu městyse. 

f) Biologický odpad  rostlinného původu ze hřbitova se ukládá do 

velkoobjemového kontejneru umístěného u hřbitova. Biologický odpad ze 

zahrádek a zahrad, který občané sami nezkompostují se bude ukládat a to 

vždy od  1.4.  běžného roku do 31.10. do velkoobjemového kontejneru 

umístěného v prostoru řadových garáží na konci Družstevní ulice. 

g) Směsný- zbytkový odpad  ( smetí, popel, saze, tuhé kuchyňské odpady 

apod.) se ukládá do typizovaných sběrných nádob (popelnice) o objemu 

110 litrů, které jsou umístěny u rodinných domů a dále do kontejnerů 

1100 litrů umístěných u bytových domů. 

 

Čl. 4 

Sběr a svoz objemného odpadu 

 

1) Objemný odpad je takový odpad,  který vzhledem ke svým rozměrům 

nemůže být umístěn do sběrných nádob ( např. koberce, matrace, nábytek 

apod.) se ukládá do velkoobjemového kontejneru, který je umístěn ve 

sběrném místě Vachlovec a v osadě Malče. 

 

Čl.5 

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. 

 

  

Čl. 6 

Závěrečná ustanovení 

 

1) Nabytím účinnosti této vyhlášky se zrušuje Obecně závazná vyhláška 

Městyse Besednice č.  3/2008 o nakládání s komunálním a stavebním 

odpadem. 

2) Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1.4.2015 

3) Součástí této vyhlášky je příloha ( Výše vybírání poplatků za užívání 

kontejneru ). 

 

 

 

……………………..     ……………………… 

Ing. Dušan Tripes      Jaroslav Klein 

místostarosta      starosta 

 

 

 

Vyvěšeno na úřední desce :    Sejmuto : 

 

……………………………..    ……………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Příloha č. 1 k vyhlášce č. 2/2015 

 

O stanovení systému shromažďování , sběru, přepravy, třídění, využívání a 

odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území 

městyse  B e s e d n i c e. 

 

 

Výše vybíraných poplatků za užívání kontejneru : 

 

 

 

1. Občané obce, kteří nemají vlastní nádobu na směsný komunální odpad 

(popelnici), zaplatí roční poplatek za užívání velkoobjemového 

kontejneru, který je umístěn ve sběrném místě ve Vachlovci a v osadě 

Malče  1 000,- Kč. Poplatek je splatný nejpozději do 30.9. běžného roku. 

2. Majitelé nemovitostí na území městyse Besednice, kteří nemají trvalý 

pobyt a nemovitost užívají pouze k rekreaci zaplatí  roční  poplatek za 

užívání  výše uvedeného kontejneru  500,- Kč. Poplatek je rovněž splatný 

do 30.9. běžného roku. 

3. Touto přílohou se ruší vyhláška Obce Besednice č. 3/1996 ( Výše 

vybíraných poplatků za užívání kontejneru ) 

4. Tato příloha nabývá účinnosti dnem 1.1.2016 

 

 

 

 

 

 

………………………..     ………………………. 

Ing. Dušan Tripes      Jaroslav Klein 

místostarosta      starosta    


