
OBEC BOZETICE

Obecně závazná lyhláška obce Božetice č. 1 /2015,
o stanovení systému shromažd'ování, sběru, přeplavy, třídění, využívání a odstlaňovárlí kornLrnálních odpadťr
a nakládání se stavebním odpadem na území obce Božetice

Zastupitelstvo obce Božetice vydává podle § 17 odst. 2 zákona č. l85/200l Sb., o odpadech a o
změně něktetich dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,zákon o
odpadech"), a v souladu s § l0písm. d)a§ 84 odst.2 písm. h) zákona č. 12812000 Sb., o obcích (obecní
zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále jen .,zákon o obcích"), tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen
,, vyhláška"):

čl. t
Předmět a působnost lyhlášky

l) Tato obecně závazná lryhláška (dále jen ,,lyhláška") stanovuje systém shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, lyužívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území obce Božetice a
systém nakládání se stavebním odpadem .

2) Systém nakládání s komunálním odpadem je závazný pro fyzické osoby, kter;í,m vzniká na
území obce Božetice komunální odpad. Dále je vyhláška závazná pro právnické osoby a lzické osoby
oprávněné k podnikání, které produkují odpad podobný komunálnímu odpadu a které na základě písemné
smlouvy s obcí Božetice lryuživají systém nakládání s komunálním odpadem zavedený obcí Božetice (dále
jen ,,osoby").

člz
Třídění komunálního odpadu

1) Komunální odpad se třídí na §4o složky
a) Biologicky rozložitelný odpad rostlinného původu (dále jen ,,bioodpad"),
b) Papír
c) Plasty (včetně PET lahví, nápojových kartonů)
d) Sklo (bílé a barevné),
e) Kovy,
f) Nebezpečné složky komunálního odpadu,
g) Objemný odpad, tj. takový odpad, kteqí vzhledem ke svým rozměrům nemůže blýt umístěn do sběrných
nádob (např. koberce, matrace, nábytek, sklo velkého objemu/formátu apod.),
h) Směsný komunální odpad, d. zbylý komunální odpad po stanoveném vytřídění pod|e odstavce l písm. a),
b), c), d), e), 0, c).

čl:
Místa určená k odkládáni složek komunálňího odpadu

l) Jednotlivé složky komunálního odpadu se odkládají:
a) papír:
do zvláštních sběrných nádob s nápisem ,,PAPÍR" urnístěných na stálých stanovištích sběrných nádob,
b) sklo bí|é i barevné:
do zvláštních sběrných nádob s nápisem ,,SKLO" umístěných na stálých stanovištích sběrnýclr nádob,
c) plasty a nápojové kartony:
do zvláštních sběrných nádob s nápisem ,,PLASTY" urlístěných na stálých stanovištích sběrných nádob,



do velkoobjemovélro kontejneru un]ístěného ve dvoře Obecnílro ťlřadtl Božetice
d) kora: na zpevněnou plochu ve dvoře Obecního írřadu Božetice
e) biologicky rozložitelný odpad:
v komunitní kompostárně na pozemku parc. ě. 639120 v Božeticích
v dornovních zahradníclr kompostérech,
t) objemný odpad: do velkoobjemového kontejneru umístěného ve dvoře Obecního úřadrr Božetice
g) nebezpečné složky komunálniho odpadu: na nristo určené Obcí Božetice
h) směsný komunální odpad: .

do typizovaných sběrných nádob (popelnice) o objemu l20 litrů nebo 240 litrů,
do odpadkových košů rozmístěných na veřejném prostranství - pouze drobný směsný komuná|ní odpad
vznik lý na veřejném prostranství.

2) Do zvláštních sběrných nádob je zakázáno ukládat jiné složky komunálních odpadťr, rrež pro

které jsorr určeny. Dále je zakázáno ukládat příslušné složky komunálního odpadu vedle nebo v
nejbližším okolí zvláštních sběmých nádob v případě, že jsou kapacitně naplněny nebo pokud velikost
ukládané složky komunálního odpadu znemožňuje její uložení do zvláštní sběrné nádoby ajejí následné
řádné uzavření.

3) Stanoviště sběmých nádobje místo, kdejsou sběmé nádoby trvale nebo přechodně umíStěny za
účelem dalšího nakládání se směsným komunáIním odpadem oprávněnou osobou. Stanoviště sběrných
nádobjsou společná pro více uživatelů

4) Sběrné nádoby popelnice jsou ve vlastnictví majitelů jednotlivých nemovitostí. Pro zajištění vývozll
musí být opatřeny celoročním nebo jednorázovým kuponem (nálepkou), které zajišt'uje Obecní úřad
Božetice. Je povinností každého vlastnika sběmé nádoby opatřit takovou nádobu nálepkou a zachovat její
umístění na sběrné nádobě po celou dobu, kdy bude užívat systérn shromažďování, sběru, přepraly, třídění,
vyllžívání a odstraňování komunálnílro odpadu. V případě poškození, nečitelnosti je vlastník povinen
lyžádat od obecního úřadu vydání náhradní nálepky.

5) Použiá elektrozařízení, úspomé žárovky, zářivky apod. se odkládají v místě zpětného odběru
použitých elektrozařízení ve dvoře Obecního úřadu Božetice.

CI.4
Naldádání se stavebním odpadern

1) Stavebním odpadem se rozumí stavební a demoliční odpad

2) Stavební odpad bude odkládán na deponii rekultivované skládky Cihelna, přičemž stavební suť bez
škodlivin a výkopová zemina budou lyužity k rekultivaci tohoto území. Tímto není lyloučena možnost
zajistit si přednostně odvoz stavebního odpadu k recyklaci nebo na legální skládky odpadů.

čl. s
Způsob a organizace svozu komunálního odpadu

l) Obec Božetice má uzavřenou smlouvu o poskytování služeb v oblasti nakládání s odpady na
území obce s firmou RUMPOLD s, r. o. Tábor.

Z) Svoz směsného komunálního odpadu uloženého v popelnicích je prováděn zpravidla jedenkrát

§idně v zirnním období a jedenkrát za dva týdny lv letním období. podrobnosti jsou stanoveny svozovým
plánem tirmy RUMPOLD s. r.o. Tábor, ktery se zveřejní způsobern v místě obvyklým.



3) Popelnice určená k lryprázdnění musí b},t ve svozov,ý den umístěna k obslužné komunikaci

a označena platným celoíočním nebo jednorázovým kupónem. Vyprázdněnou popelnici musí majitel

odstranit z obslužré komunikace co nejdříve, aby nepřekážela chodcům a vozidlům.

4) zvláštní sběrné nádoby na sklo, plasty, papir a velkoobjemový kontejner jsou vyváženy dle

potřeby.

5) Nebezpečné složky komunálního odpadu, kter"ými jsou zejména akumulátory, baterie, zb},tky

barev a rozpouštědel včetně obalů, se odváží jedenkrát ročně. Místo jejich od]oŽení a termín odvozu se

zveřejní způsobem v místě oblyklým. Za svoz, třídění a odstraňování komunálního odpadu platí

osoby úhradu na základě písemné smlou,ly uzavřené s obcí Božetice.

Vyvěšeno na úřed ni d"r"" dn" .&. // in/f

čl. o
povinnosti osob

l) Osobyjsou povinny:
a) komunální odpad třídit na složky uvedené v článku 2 a odkládat na místa určená k odkládání
jednotlivých složek komunálního odpadu dle článku 3 a 4 vyhlášky,

b) ukládat do sběmých nádob pouze ty složky, které odpovídají označení sběmé nádoby.

2) k zajištění bezproblémového chodu systému nakládání s komunálním odpadern, zejména za

účelem správného vyprazdňování sběrných nádob, se stanoví povinnost plnit sběrné nádoby tak, aby je
bylo možno uzavíít a odpad z nich při manipulaci nevypadával.

č1,1
Sankce

Porušení povinností při nakládaní s komunálním odpadem a se stavebním odpadem bude postihováno
podle obecně závazných předpisů, zejména zákona o odpadech a zákona č. 200/1990 Sb.,

o přestupcích.

C|.8
zrušovaci ustanovení

Zru ecne zavazna hláška č.212004 o nakládání s komunálním odpadem a se stavebním

odpadem

C|.9
Účinnost

JUDr. Drahomíra Glaserová Jaroslav kofroň
staíostam ístostarostka o o,
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Tato vyhláška nabývá účinnosti dne 1. ledna 2016.



sTANovlšrĚ KoNTEJruenů

Bytovka nová

oU
3x Plast
2x Sklo
1x Papír
1x Nápojový karton

Radihošť
2x Plast
1x Sklo

3x Plast
2x Sklo
1x Papír
1x Nápojový karton

Bytovka stará

sběrný dvůr ou
1 x Velkoobjemový kontejner

Hospoda
2x Plast
1x Sklo
1x Papír
1x Nápojový karton

2x Plast
1x Sklo
1x Papír
1x Nápojový karton


