
 
OBEC BEZDĚKOV 

 
Obecně závazná vyhláška č. 1 / 2016 

 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a 
odstraňování komunálního odpadu a nakládání se stavebním odpadem na území 

Obce Bezděkov 
 
Zastupitelstvo Obce Bezděkov se na svém zasedání dne 3. března 2016, usnesením č. 78, 
usneslo vydat na základě § 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 ,(dále jen zákon o obcích),tuto obecně 
závaznou vyhlášku. 

 
Čl. 1 

Účel a oblast použití 
 
1.1 Tato obecně závazná vyhláška(dále jen „vyhláška“),stanovuje  systém 

shromažďování, sběru, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 
vznikajících na území obce včetně nakládání se stavebním odpadem. 

1.2 Tato vyhláška je závazná pro všechny fyzické osoby, které mají v územním  obvodu 
obce trvalé bydliště a pro všechny další fyzické osoby, které se na území obce 
Bezděkov a v jejích částech zdržují. 

 
 
 

Čl. 2 
Základní pojmy 

 
Odpad – movitá věc, které se osoba zbavuje, má úmysl nebo povinnost se jí zbavit a 
přísluší do některé ze skupin odpadu uvedených v příloze č. 1 Zákona o odpadech 
Nebezpečný odpad –odpad vykazující jednu nebo více nebezpečných vlastností 
uvedených  v příloze č. 2  Zákona o odpadech 
Komunální odpad – je veškerý odpad vznikající na území obce při činnosti fyzických 
osob a který je uveden jako komunální odpad v Katalogu odpadů, s výjimkou odpadů 
vznikajících u právnických osob nebo fyzických osob oprávněných k podnikání.  
Směsný odpad –je složka komunálního odpadu, která zůstává po vytřídění složek 
tříděného komunálního odpadu dle čl. 3 této vyhlášky. 
Objemný odpad – je složka komunálního odpadu, která pro velké rozměry nemůže být 
ukládána do sběrných nádob na směsný odpad 
Stavební odpad – inertní odpad vznikající při stavební činnosti a demoličních pracích – 
suť, zbytky stavebních hmot a vytěžená zemina 



Skládka odpadů – technické zařízení, které je určené k odstraňování odpadů formou 
trvalého a řízeného uložení na zem nebo pod zem. 
Sběrná nádoba – je typizovaná nádoba určená k odložení složek odpadu ( např. 
popelnice, kontejner 1100 l, velkoobjemový automobilový kontejner a plastový zvon na 
separovaný odpad. 
Sběr odpadů – soustřeďování odpadů právnickou osobou nebo fyzickou osobou 
oprávněnou k podnikání , od jiných subjektů za účelem jejich předání k dalšímu využití 
nebo odstranění. 
Nakládání s odpady  - je jejich shromažďování, soustřeďování, sběr, výkup, třídění, 
přeprava, doprava, skladování, úprava, využívání a odstraňování. 
Původce odpadu – právnická osoba, při jejíž činnosti vzniká odpad, nebo fyzická osoba 
oprávněná k podnikání, při jejíž podnikatelské činnosti vzniká odpad. Pro komunální 
odpad vznikající na území všech částí obce, který má původ v činnosti fyzických osob, na 
něž se nevztahují povinnosti původce, se považuje obec. Obec se také stává původcem a 
vlastníkem komunálního odpadu v okamžiku, kdy jej fyzická osoba odloží na místě 
k tomu určeném. 
Oprávněná osoba – je každá osoba, která je oprávněna k nakládání s odpady podle 
Zákona o odpadech nebo podle zvláštního předpisu. 
Svozová firma –jsou obchodní firmy, které na základě smluvního vztahu s obcí zajišťují 
vyvážení všech sběrných nádob na odpad 
 

Čl. 3 
Nakládání s komunálním odpadem 

 
Každý občan obce a návštěvníci obce mají  při své činnosti nebo v rozsahu své působnosti 
povinnost předcházet vzniku odpadů, omezovat jejich množství a nebezpečné vlastnosti. 
S odpady, jejichž vzniku nelze zabránit a které nejsou předávány do zvláštního systému 
zpětného odběru, se nakládá následujícím způsobem: 
1) Plasty – se ukládají do žlutého kontejneru označeného nápisem „ Plasty“. Před 
uložením plastové lahve/ PET/ a nápojového obalu/TETRAPAK/je třeba jejich objem 
zmenšit na minimum sešlápnutím nebo slisováním. Do kontejneru není dovoleno ukládat 
bakelit, plastové folie s hliníkovým potahem a se zalisovanými kovovými předměty 
2) Sklo – bílé i barevné se ukládá do zeleného kontejneru s nápisem „ Sklo“. Do 
kontejneru je zakázáno odkládat lahve znečištěné nebezpečnými tekutinami, zrcadlové a 
technické drátěné sklo, žárovky atd. 
3) Papír a lepenka – se ukládá do modrého kontejneru s nápisem „ Papír“, popřípadě je 
odevzdáván přímo do sběrny nebo prostřednictvím sběrové akce Základní školy a 
mateřské školy Bezděkov 
4) Kovový odpad – v Bezděkově a v Korytech sběr a předání do sběrny provádí zpravidla 
jedenkrát ročně roku sbory dobrovolných hasičů, kovové obaly se ve všech částech 
ukládají do černých kontejnerů s nápisem „Kovové obaly“ 
5) Objemný odpad – je takový odpad, který vzhledem ke svým rozměrům nemůže být 
umístěn do sběrných nádob ( nábytek, matrace, koberce atd.),se předává do sběrného 



dvora Města Klatovy, ul. Dr. Sedláka 782., případně do mobilních velkoobjemových 
kontejnerů svozové firmy . 
6) Biologicky rozložitelné odpady tj. rostlinný materiál a kuchyňský odpad – je prioritně 
podle vlastních možností kompostován nebo zkrmován, pokud to podmínky neumožňují, 
lze jej ukládat v období od 1.4 do 30.11 každého roku do hnědých kontejnerů s nápisem  
„Bioodpad“ 
7) Nebezpečné složky z vytříděného komunálního odpadu – ( např.zářivky, výbojky, 
škodlivinami znečištěný obalový materiál textil, odpadní oleje a olejové filtry, olověné 
automobilové akumulátory, odpad rtuti, nátěrové hmoty, anorganické chemikálie,hnojiva, 
postřiky, veterinární přípravky,jedy,lednice, televizory, PC monitory atd.) jsou 
shromažďovány na bezpečném místě v domácnostech a 2 x ročně se v rámci mobilního 
sběru předávají oprávněné osobě / svozové firmě/k odvozu a likvidaci 
8) Léky nevyužité nebo po době použitelnosti – se předávají přímo do kterékoliv 
lékárny, případně svozové firmě, při sběru nebezpečného odpadu 
9) Běžný odpad vzniklý na veřejných prostranství – se ukládá do odpadkových košů, 
případně při společenských a sportovních akcích do mobilních nádob na odpady, 
pořadatelé akcí následně provedou vytřídění a uložení odpadu do kontejnerů na 
separovaný odpad. 
10) Odpad z výzdoby hrobových míst a zařízení  – lze ukládat pouze do kontejneru 
umístěného u vchodu na pohřebiště 
11) Drobný elektroodpad – (např úsporné žárovky, baterie, holicí strojky, vysoušeče 
vlasů, depilátory, součásti PC, mobilní telefony, všechny druhy přehrávačů atd.) se 
ukládají do červeného kontejneru s nápisem „Elektroodpad“ nebo kontejneru REMA 
v budově Obecního úřadu Bezděkov 
12) Odpad, který nelze vytřídit podle předchozích bodů této vyhlášky – zbytkový 
odpad ( např. popel, smetky, kombinované obaly, nevyužitelný biologický a textilní odpad 
je ukládán do sběrných nádob – popelnic. Odpad je do nádob ukládán tak, aby je bylo 
možné řádně uzavřít a při manipulaci s nimi obsah nevypadával. 
13) Stavební odpad – vzniklý při stavebních činnostech občanů, případně právnických 
osob nebo fyzických osob oprávněných k podnikání, je nutné ukládat na své náklady 
pouze do sběrného dvora nebo na řízené skládky určené oprávněnou osobou, případně 
zajistit odvoz a likvidaci prostřednictvím provádějící stavební firmy 

 
Čl. 4 

Povinnosti fyzických osob 
 

a) komunální odpad odděleně shromažďovat, třídit a předávat k využití a odstraňování 
podle systému, který stanovuje tato vyhláška s výjimkou případů, kdy jej samy využijí v 
souladu se Zákonem o odpadech a zvláštními právními předpisy. 
b) zajistit si dostatečný počet sběrných nádob vhodného typu na své náklady a udržovat je 
v takovém technickém stavu, aby bylo umožněno jejich vyprázdnění oprávněnou osobou 
c) zajistit umístění popelnice v den odvozu jejího obsahu na takové místo, aby k ní byl 
přístup a možná manipulace oprávněnou osobou. Po vyprázdnění je nutné ji neprodleně 



umístit zpět na svůj pozemek, aby neomezovala pohyb chodců po chodnících a vozidel po 
místních komunikacích 
d) do nádob neukládat odpad nebezpečný, žhavý nebo tekutý 
 

Čl. 5 
Sankce 

Porušení ustanovení této obecně závazné vyhlášky bude postihováno podle obecně 
závazných právních předpisů.  
 
 

Čl. 6 
Závěrečná ustanovení 

Nabytím účinnosti této vyhlášky se zrušuje Obecně závazná vyhláška č. 1/2010 o systému 
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu 
 
 
 
 
 
 
Mgr. Petr Papoušek                                                           Josef Červený 
    místostarosta                                                                        starosta 
 
 
 
 
Vyvěšeno dne: 9.3.2016 
Sejmuto dne: 24.3.2016 
 
 
 
 
Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti 24.3.2016  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Příloha č. 1 : 
 
 

1) stanoviště kontejnerů na separovaný odpad 
2) stanoviště mobilních kontejnerů na objemný odpad 
3) místa svozu nebezpečných odpadů 
 

1) Bezděkov . 
      - na náměstí u kostela 
      - u telefonní ústředny – nová zástavba 
      - u mateřské školy 
      Koryta : u čp. 19 a u bývalé tesárny 
      Struhadlo : náves u vývěsní skříňky 
      Tetětice : náves u autobusové čekárny 
      Vítaná : u turistického odpočívadla 

 
2)  Bezděkov – areál hasičské zbrojnice 
     Koryta – na návsi u vývěsní skříňky  

               
3)  Bezděkov – areál hasičské zbrojnice 
     Koryta – na návsi u vývěsní skříňky  


