
 
 

OBEC Bělotín 
Zastupitelstvo obce Bělotín 
Obecně závazná vyhláška 

č. 01/2014, 
 

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

obce Bělotín 
 

 
Zastupitelstvo obce Bělotín se na svém zasedání dne 8.července 2014  usnesením č. 1/4 
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 
Úvodní ustanovení 

 

Tato obecně závazná vyhláška (dále jen „vyhláška“) stanovuje systém shromažďování, 
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na 
území  obce Bělotín, včetně nakládání se stavebním odpadem1). 

 

 
Čl. 2 

Třídění komunálního odpadu 
 

1)   Komunální odpad se třídí na: 
 
a) tříděný odpad, kterým je papír, nápojové kartony, sklo, plast, včetně PET lahví a použitý 

textil 
b) objemný odpad, 
c) nebezpečné složky komunálního odpadu, 
d) směsný odpad. 

 
2) Směsný odpad je zbylý komunální odpad po stanoveném vytřídění dle  
        odst. 1 písm. a), b), c). 

 
 

Čl. 3 
Shromažďování tříděného odpadu 

 
1) Tříděný odpad je svážen svozovými vozidly v termínech dle harmonogramu,který 
dostává každá domácnost koncem roku do schránky s termíny svozu na celý příští 
rok,případně si jej může vyzvednout na Obecním úřadě Bělotín. 

                                                 
1)

 Vyhláška č.381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy 

odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a  tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, 

dovozu a  tranzitu odpadů (Katalog odpadů)    
 



Svoz je zajišťován pro tyto druhy tříděného odpadu: 
a) papír 2x ročně dle harmonogramu  (v tyto dny se papír vynese před domy a 

jeho sběr provedou zaměstnanci obce na svozové vozidlo,následně bude 
umístěn do sběrného kontejneru oprávněné sběrny,který zajistí odvoz do 
sběrny a jeho další likvidaci)  

b) nápojové kartony (tetrapack) 4x ročně dle harmonogramu (v tyto dny se 
nápojové kartony vynesou v označených plastových pytlích pro sběr 
tetrapacků-oranžových před domy a sběr těchto pytlů provedou zaměstnanci 
obce na svozové vozidlo a následně předají svozové firmě k dalšímu využití) 

c) sklo 1x měsíčně dle harmonogramu (v tyto dny se sklo vynese v nádobách 
před domy a zaměstnanci obce vysypou tyto nádoby na svozové vozidlo-
nadoby vrátí na místo a následně sebrané sklo předají svozové firmě k  
dalšímu  využití) 

d) plast 1x měsíčně dle harmonogramu (v tyto dny se plasty vynesou ve žlutých 
plastových pytlích před domy a jejich sběr zajistí vozidlo svozové firmy -
zároveň za odevzdané pytle nechají na místě nové prázdné pytle na plasty)   

 
2) Zvláštní sběrné nádoby na použitý textil jsou umístěny v Bělotíně naproti restauraci „U 

Žida“ a vedle parkoviště mezi restaurací „Na Kopečku a firmou HASEO a v místní části 
Kunčice před obchodem. 

 
 
 
 
 

Čl. 4 
Sběr a svoz  nebezpečných složek komunálního odpadu 

 
Sběr a svoz nebezpečných složek komunálního odpadů2) je zajišťován dvakrát ročně jejich 

odebíráním na předem vyhlášených přechodných stanovištích přímo do zvláštních 
sběrných nádob k tomuto sběru určených. Informace o místě a čase  sběru jsou 
zveřejňovány v rozesílaných letácích do každé domácnosti a na úřední desce obecního 
úřadu. 

 
1) Nebezpečné složky komunálního odpadu lze také odevzdávat ve sběrném dvoře, který 

je umístěn v areálu zázemí obecních služeb v Bělotíně naproti budově obecního úřadu. 
 
 
Na sběrný dvůr lze odkládat tyto odpady: 
Katalogové    Kategorie  Název odpadu 
číslo odpadu 
200121                 N         zářivky,výbojky a jiný odpad obsahující rtuť 
200123                 N         vyřazená zařízení obsahující chlorfluorouhlovodíky-ledničky 
200125                 O         jedlý olej a tuk 
200126                 N         olej a tuk 
200133                 N         baterie (olověné,nikl-kadmiové),akumulátory (nikl-kadmiové) 
200135                 N         vyřazené elektrické a elektronické zařízení obsahující nebezpečné 

látky (televizory,tiskárny,počítačové monitory) 
200136                 O         vyřazené elektrické a elektronické spotřebiče (video,vysavače,fén) 
200307                 O         objemný odpad – spalitelný (koberce,peřiny,matrace,nábytek) 

                                                 
2)

 Vyhláška č.381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy 
odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a  tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a  
tranzitu odpadů (Katalog odpadů)    

 



200307                 O         objemný odpad – nespalitelný (rozměrné předměty z         
kombinovaných materiálů,linoleum,trubky a roury z tvrzeného 
PVC,autosedačky) 

150102               O          plastové obaly 
160103               O          pneumatiky z osobních aut 
200101               O          papír a lepenka-sběr (noviny,časopisy,knihy,kanc.papír) 
200102               O          sklo-sběr (skleněné obaly,výtluky ze skleněných dveří a rámů) 
150105               O          kompozitní obaly (tetrapack) 
 
 
 
 
 

Čl. 5 
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, vany, umyvadla, 
sporáky,obaly větších rozměrů atd.). 

 
2) Objemný odpad lze odevzdávat ve sběrném dvoře, který je umístěn v areálu zázemí 

obecních služeb v Bělotíně naproti budově obecního úřadu. 
 
 
 
 

Čl. 6 
Shromažďování směsného odpadu  

 
1) Směsný odpad se shromažďuje do sběrných nádob. Pro účely této vyhlášky sběrnými 

nádobami jsou 
a) typizované sběrné nádoby – popelnice a kontejnery určené ke shromažďování 

směsného komunálního odpadu z domácností.Odvoz těchto sběrných nádob se 
provádí pravidelně 1x za 14 dní dle zpracovaného harmonogramu vozidlem svozové 
firmy  

b) odpadkové koše, které jsou umístěny na veřejných prostranstvích v obci, sloužící pro 
odkládání drobného směsného komunálního odpadu. 

2) Stanoviště sběrných nádob je místo, kde jsou sběrné nádoby trvale nebo přechodně 
umístěny za účelem odstranění směsného odpadu oprávněnou osobou. Stanoviště 
sběrných nádob jsou individuální nebo společná pro více uživatelů. 

 
 
 
 

Čl. 7 
Nakládání se stavebním odpadem 

 
1) Stavební odpad je stavební a demoliční odpad. Stavební odpad není odpadem 

komunálním. 
 
2) Stavební odpad lze použít, předat či zlikvidovat zákonem stanoveným způsobem. 
 
3) Pro odložení stavebního odpadu je možné objednat obecní kontejner, který bude 

přistaven a odvezen za úplatu. Objednávky přijímá Obecní úřad Bělotín. 
 



 
Čl. 8 

Závěrečná ustanovení 
 

1) Nabytím účinnosti této vyhlášky se zrušuje Obecně závazná vyhláška obce  
č.02/2001 o shromažďování,sběru,přepravě,třídění,využívání a odstraňování 
komunálních odpadů vznikajících na území obce Bělotín,včetně systému nakládání se 
stavebním odpadem vznikajícím na území obce Bělotín ze dne 12.12.2001.  

 
2) Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1.8.2014 
 
 
 
 

    ……………….                                                                                  ..……………….      
        Ivan Fibich                                                                                    Eduard Kavala    
      místostarosta                                                                                      starosta  
 
 
Vyvěšeno na úřední desce obecního úřadu dne: 9.7.2014 
Sejmuto z úřední desky obecního úřadu dne: …………………………..      


