
Obecně závazná vyhláška obce Běstovice č. 5/2004/N
o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání 

a odstraňování komunálních odpadů a o poplatku za komunální odpad

     Zastupitelstvo obce Běstovice vydává  dne 25. 1. 2006   podle ustanovení § 17 odst. 2 a § 17a 
odst. 1 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s 
ustanoveními § 10 písm. a) a § 84 odst. 2 písm. I zákona č. 128/2000Sb., o obcích (obecní zřízení), 
tuto obecně závaznou vyhlášku.

Čl. 1
Úvodní ustanovení

1. Tato vyhláška stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování 
komunálních odpadů vznikajících na území obce Běstovice. Tato vyhláška také stanovuje výši a 
způsob výběru poplatku za komunální odpad. Tato vyhláška je závazná pro všechny fyzické 
osoby, které mají na území obce trvalý pobyt nebo se na území obce zdržují.

2. Pojmy používané v této vyhlášce se řídí zejména § 3 a § 4 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech 
ve znění pozdějších předpisů a podle zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění 
pozdějších předpisů:

Odpad  je každá movitá věc, které se osoba zbavuje nebo má úmysl nebo povinnost se jí zbavit a 
přísluší do některé ze skupin uvedených v příloze číslo 1 k tomuto zákonu.
Komunálním odpadem – veškerý odpad vznikající na území obce při činnosti fyzických osob, s 
výjimkou odpadů vznikajících u právnických osob nebo u fyzických osob oprávněných k 
podnikání.
Shromažďování odpadů – krátkodobé soustřeďování odpadů do shromažďovacích prostředků v 
místě jejich vzniku před dalším nakládáním s odpady.
Oprávněná osoba – každá osoba, která je oprávněná k nakládání s odpady podle zákona č. 185/2001 
Sb., o odpadech nebo podle zvláštních předpisů.

Čl. 2
Systém nakládání s komunálními odpady

1. Směsné komunální odpady   se shromažďují do plastových nebo kovových nádob o objemech 
110, 120 a 240 litrů. Sběr a odstranění odpadů z těchto nádob provádí pravidelně, 39x ročně 
oprávněná osoba určená obcí.

2. Minimální objemy nádob na shromažďování směsných komunálních odpadů a minimální 
frekvence jejich odvozu jsou stanoveny následovně:
● objem nádoby : 110 nebo 120 litrů
● frekvence svozu:

1 x týdně, to je 52 svozů za kalendářní rok.

3. Velkoobjemné komunální odpady   se shromažďují do velkoobjemových kontejnerů o objemu 
9 až 25 m3, které obec přistaví na předem označená místa minimálně 2x ročně. Sběr, přepravu 
a odstranění odpadů zajistí oprávněná osoba určená obcí. Obec o termínu sběru 
velkoobjemových komunálních odpadů a o umístění sběrných kontejnerů informuje obyvatele 
vyvěšením oznámení na úřední desce, oznámení v místním rozhlase a písemným sdělením 
občanům.



4. Nebezpečné složky komunálních odpadů   – sběr, přepravu a odstranění odpadů zajistí oprávněná 
osoba určená obcí 2x ročně. Obec o termínu sběru nebezpečných složek komunálních odpadů a 
o umístění sběrných kontejnerů informuje obyvatele vyvěšením oznámení na úřední desce, 
oznámení v místních rozhlase a písemným sdělením občanům

5. Využitelné složky komunálních odpadů   se shromažďují do barevně odlišených odpadových 
nádob (modrá – papír, zelená – sklo barevné, bílá – sklo bílé, žlutá – plasty), které jsou umístěny 
na veřejném prostranství v obci. Sběr a využití odpadů z těchto nádob provádí pravidelně 
oprávněná osoba určená obcí. Je zakázáno vhazovat do odpadových nádob jiné než využitelné 
složky komunálních odpadů.

Čl. 3
Správce poplatku

1. Obec stanoví poplatek za komunální odpad vznikající na jejím území. Poplatek je příjmem obce. 
Poplatek je využíván výhradně na financování systému nakládání s komunálním dopadem.

2. Správu poplatku vykonává obec Běstovice (dále jen „správce poplatku“) a vyřízení ve všech 
poplatku se postupuje podle zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění 
pozdějších předpisů, pokud zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, 
nestanoví jinak.

Čl. 4
Prominutí poplatku

Promíjení tohoto poplatku se řídí obecným ustanovením zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění 
pozdějších předpisů, v rámci samostatné působnosti obce. O prominutí poplatku na základě písemné 
žádosti poplatníka rozhoduje obec. Při rozhodování o promíjení musí být dbáno na ochranu 
osobních údajů žadatele.

Čl. 5
Závěrečná ustanovení

Touto obecně závaznou vyhláškou se ruší obecně závazná vyhláška č. 5/2004 obce Běstovice 
vydaná zastupitelstvem  dne 24.11. 2004  „O místním poplatku za provoz systému shromažďování, 
sběru, přepravy, využívání a odstraňování komunálních odpadů, včetně přílohy č. 1 k této 
vyhlášce“.

Tato vyhláška nabývá účinnosti dne 10. 2. 2006

Josef Novák Ing. Pavel Tupec
starosta obce místostarosta obce
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