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Informační povinnost o odpadovém hospodářství města Lázně Bělohrad za rok 2021 

Město je povinno dle ust. § 60, odst. 4 zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, informovat jednou ročně 

způsobem umožňujícím dálkový přístup o způsobech a rozsahu odděleného soustřeďování komunálního 

odpadu, využití a odstranění komunálního odpadu a o možnostech prevence a minimalizace vzniku 

komunálního odpadu a dále kvalifikované výsledky odpadového hospodářství města včetně nákladů na 

provoz obecního systému. 

Obecní systém odpadového hospodářství je stanoven Obecně závaznou vyhláškou č. 4/2021, o stanovení 
obecního systému odpadového hospodářství (viz. příloha č. 1). Způsob platby místního poplatku za 
obecní systém odpadového hospodářství, jeho výše, splatnosti a ostatní informace jsou popsány v 
Obecně závazné vyhlášce č. 5/2021, o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství (viz. 
příloha č. 2). Obě vyhlášky jsou také zveřejněny v elektronické podobě umožňující dálkový přístup na 
webových stránkách Města Lázně Bělohrad.  
Občané mají možnost odpad třídit do kontejnerů rozmístěných po městě (viz. příloha č. 3), a to papír, 
plasty společně s tetrapacky, sklo, kovy a bio. Dále pak je možné do zvláštních kontejnerů třídit drobné 
elektro, textil a jedlé oleje. Každým rokem se počet kontejnerů navyšuje. Rovněž lze v provozní době 
odkládat objemný odpad a všechny druhy vytříděných odpadů do sběrného dvora. Nebezpečné složky 
odpadů mohou občané odevzdávat v rámci mobilního svozu na sběrném dvoře 3 x ročně, a to třetí 
středu v měsíci dubnu, červenci a říjnu. Podrobné informace k odpadovému hospodářství, sběrnému 
dvoru a další odkazy na společnosti zabývajícími se správným tříděním odpadů jsou zveřejněny na 
webových stránkách v sekci odpadového hospodářství. Město Lázně Bělohrad vydalo v roce 2021 
„Stručnou příručku – kam s odpadem z domácností“ (viz. příloha č. 4), kterou občané obdrželi do 
schránek a která je rovněž zveřejněna tamtéž. 
 
Hlavním smluvním partnerem města v oblasti odpadového hospodářství je firma Severočeské komunální 
služby s.r.o.  Město dále spolupracuje s firmami: Dimatex CS, spol. s r.o.; Green Logistics CZ s.r.o.; Hátle 
s.r.o.; Hofr Metal, s.r.o.; Ecoservis – komplexní nakládání s odpady s.r.o. a Poly – group cz, s.r.o.  
Firmy Asekol s.r.o.; Ecobat s.r.o.; Ekolamp s.r.o.; Elektrowin a.s. a Rema Systém, a.s. jsou kolektivními 
systémy zabývajícími se zpětným odběrem odpadů zastoupenými na sběrném dvoře.  
V oblasti předcházení vzniku odpadů město dlouhodobě spolupracuje s Diakonií Broumov, sociálním 
družstvem.  
 
Informace o environmentálně příznivém přístupu chování a o novinkách v oblasti odpadového 
hospodářství jsou zveřejňovány na webových stránkách města, facebooku města i v Bělohradských 
listech. Další informace občané získávají i neúmyslně z veřejných zdrojů, z médií a kampaní např. „Má to 
smysl - třiďte odpad“ akciové společnosti EKO-KOM. Město podporuje také další aktivity, jako např. 
„Ukliďme Česko“. Občanům města jsou rozdávány sady tašek na tříděný odpad. 
Dále město v minulosti využilo dotace pro kompostování odpadů a zakoupilo 660 kompostérů po 
jednotlivé domácnosti. 



 

Množství odpadů vyprodukovaných na území města Lázně Bělohrad v tunách 

Kód 
odpadu Název odpadu 

Množství v 
tunách 

 Kód 
odpadu Název odpadu 

Množství v 
tunách 

150102 Plastové obaly  2,28  200125 Jedlý olej a tuk 0,94 

150105 Kompozitní obaly 0,04  200126 Olej a tuk neuved. pod 200125 0,67 

160505 Laboratorní chemikálie 0,033  200127 Barvy, tiskař. barvy, lepidla... 0,736 

170405 Železo a ocel 16,71  200139 Plasty 75,886932 

200101 Papír a lepenka 78,059152  200140 Kovy 2,34 

200102 Sklo 69,632558  200201 Biologicky rozložitelný odpad 2,671689 

200110 Oděvy  12,642  200301 Směsný komunální odpad 677,95 

200114 Kyseliny 0,005  200307 Objemný odpad 160,44 

200119 Pesticidy 0,023     

 
Příjmy a výdaje v odpadovém hospodářství  

Příjmy   Výdaje 

Místní poplatek 1 991 559,68 Kč   Sběr a odvoz nebezpečných odpadů 61 620,54 Kč 

Podnikatelé, ostatní firmy 51 081,00 Kč   Nákup materiálu - pytle, tašky 37 292,20 Kč 

Využívání a zneš. kom. odpadů 635 683,55 Kč   Sběr a odvoz komunálních odpadů 3 509 652,05 Kč 

Příjmy celkem 2 678 324,23 Kč   Sběr a odvoz odpadů ze Sběr. dvora 422 136,05 Kč 

   Výdaje celkem 4 030 700,84 Kč 

Rozdíl mezi příjmy a náklady na odpadové hospodářství v roce 2021 byl -1 352 376,61 Kč 

Rada města Lázně Bělohrad na svém jednání dne 13.4.2022 vzala na vědomí celkový přehled příjmů a 
výdajů v odpadovém hospodářství za rok 2021 a přehled hmotnosti vyprodukovaných odpadů.  

 

Přílohy: 

Příloha č. 1 - OZV č. 4/2021, o stanovení obecního systému odpadového hospodářství 
Příloha č. 2 - OZV č. 5/2021, o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství 
Příloha č. 3 - Informace o umístění jednotlivých kontejnerových stání na tříděný odpad 
Příloha č. 4 - Stručná příručka – kam s odpadem z domácností 

 
 
 
 

   V Lázních Bělohradě dne 25.04.2022 

   ……………………………………… 

   Ing. Pavel Šubr 
starosta 

 

http://www.lazne-belohrad.cz/soubory/download/20210810104715.pdf


      

  MĚSTO LÁZNĚ BĚLOHRAD 

     ZASTUPITELSTVO MĚSTA 

        OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 4/2021, 

   o stanovení obecního systému odpadového hospodářství 

 

Zastupitelstvo města Lázně Bělohrad se na svém zasedání dne 3. listopadu 2021 usnesením č. 23/16/2021/ZM usneslo vydat na 

základě § 59 odst. 4 zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech (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, tuto obecně závaznou vyhlášku  (dále jen 

„vyhláška“): 

 

ČI. 1 

Úvodní ustanovení 

1) Tato vyhláška stanovuje obecní systém odpadového hospodářství na území města Lázně Bělohrad. 

2) Každý je povinen odpad nebo movitou věc, které předává do obecního systému, odkládat na místa určená městem v souladu s 

povinnostmi stanovenými pro daný druh, kategorii nebo materiál odpadu nebo movitých věcí zákonem o odpadech a touto 

vyhláškou.1 

3) V okamžiku kdy osoba zapojená do obecního systému odloží movitou věc nebo odpad, s výjimkou výrobků s ukončenou 

životností, na místě městem k tomuto účelu určeném, stává se město vlastníkem této movité věci nebo odpadu.2 

4) Stanoviště sběrných nádob je místo, kde jsou sběrné nádoby trvale nebo přechodně umístěny za účelem dalšího nakládání se 

směsným komunálním odpadem. Stanoviště sběrných nádob jsou individuální nebo společná pro více uživatelů. 

 

ČI. 2 

Oddělené soustřeďování komunálního odpadu 

1) Osoby předávající komunální odpad na místa určená městem jsou povinny odděleně soustřeďovat následující složky: 
a) biologické odpady rostlinného původu, 

b) papír, 

c) nápojové kartony, 

d) plasty včetně PET lahví, 

e) sklo čiré i barevné, 

f) kovy, 

g) nebezpečné odpady, 

h) objemný odpad, 

i) jedlé oleje a tuky, 

j) textil, 

k) směsný komunální odpad. 

2) Směsným komunálním odpadem se rozumí zbylý komunální odpad po stanoveném vytřídění podle odstavce 1 písm. a) až j). 

3) Objemný odpad je takový odpad, který vzhledem ke svým rozměrům nemůže být umístěn do sběrných nádob. 

 

 
1 § 61 zákona o odpadech 
2 § 60 zákona o odpadech 



ČI. 3 

Soustřeďování papíru, plastů, skla, kovů, biologiockého odpadu rostlinného původu,  

jedlých olejů a tuků, textilu 

1) Papír, plasty, sklo, kovy, biologické odpady rostlinného původu, jedlé oleje a tuky, textil se soustřeďují do zvláštních sběrných 

nádob a kontejnerů. 

2) Zvláštní sběrné nádoby jsou umístěny na stanovištích. Seznam stanovišť je zveřejněn na webových stránkách města3 v sekci 

odpadového hospodářství. 

3) Zvláštní sběrné nádoby jsou barevně odlišeny a označeny příslušnými nápisy: 

a) papír, barva modrá, nápis „PAPÍR“, 

b) plasty, PET lahve, nápojové kartony, barva žlutá, nápis „PLASTY“, „NÁPOJOVÉ KARTONY“, 

c) sklo barevné a čiré, barva bílo-zelená, nápis „SKLO“, 

d) kovy, barva šedá, nápis „KOVY“, 

e) jedlé oleje a tuky4, barva oranžová, nápis  „SBĚR JEDLÝCH OLEJŮ A TUKŮ“,  

f) textil, barva bílá, nápis „TEXIL“. 

4) Do zvláštních sběrných nádob je zakázáno ukládat jiné složky komunálních odpadů, než pro které jsou určeny. 

5) Zvláštní sběrné nádoby je povinnost plnit tak, aby je bylo možno uzavřít a odpad z nich při manipulaci nevypadával. Pokud to 

umožňuje povaha odpadu, je nutno objem odpadu před jeho odložením do sběrné nádoby minimalizovat. 

6) Biologické odpady rostlinného původu, papír, nápojové kartony, plasty včetně PET lahví, sklo čiré i barevné, kovy, jedlé oleje a 

tuky, textil lze také odevzdávat v provozní době na sběrném dvoře v části města Prostřední Nová Ves5. Provozní doba je 

zveřejněna na webových stránkách města v sekci odpadového hospodářství. 

ČI. 4 

Svoz nebezpečných složek komunálního odpadu 

1) Svoz nebezpečných složek komunálního odpadu je zajišťován třikrát ročně, a to třetí středu v měsících dubnu, červenci a říjnu 

jejich odebíráním přímo do zvláštních sběrných nádob k tomuto sběru určených. Informace o svozu jsou zveřejňovány na úřední 

desce městského úřadu, na výlepových plochách a na webových stránkách města. 

2) Soustřeďování nebezpečných složek komunálního odpadu podléhá požadavkům stanoveným v čl. 3 odst. 4 a 5. 

ČI. 5 

Svoz objemného odpadu 

1) Soustřeďování objemného odpadu je zajišťováno celoročně do velkoobjemových kontejnerů umístěných ve sběrném dvoře v 

jeho provozní době. 

2) Soustřeďování objemného odpadu podléhá požadavkům stanoveným v čl. 3 odst. 4 a 5. 

ČI. 6 

Soustřeďování směsného komunálního odpadu 

1) Směsný komunální odpad se odkládá do sběrných nádob. Pro účely této vyhlášky sběrnými nádobami rozumějí: 

a) typizované sběrné nádoby - popelnice o objemu 110 l, 120 l a 240 l, kontejnery o objemu 1100 l a speciální plastové pytle 

opatřené logem svozové společnosti,  

b) odpadkové koše, které jsou umístěny na veřejných prostranstvích ve městě, sloužící pro odkládání drobného směsného 

komunálního odpadu. 

2) Soustřeďování směsného komunálního odpadu podléhá požadavkům stanoveným v čl. 3 odst. 4 a 5. 

3) Stanoviště sběrných nádob je místo, kde jsou sběrné nádoby trvale nebo přechodně umístěny za účelem dalšího nakládání se 

směsným komunálním odpadem oprávněnou osobou. Stanoviště sběrných nádob jsou individuální (u rodinných domů) nebo 

společná pro více uživatelů (u bytových domů). Svozový kalendář je zveřejněn na webových stránkách města v sekci 

odpadového hospodářství. 

4) Stanovuje se povinnost přistavit sběrné nádoby a sběrné pytle na přechodné stanoviště tak, aby k nim byl umožněn příjezd 

svozovou technikou a následně odklidit sběrné nádoby z přechodného stanoviště nejpozději do 22. hodiny svozového dne.  

5) Směsný komunální odpad lze také odkládat ve  sběrném dvoře v Prostřední Nové Vsi. 

 
3 www.lazne-belohrad.cz 
4 do sběrné nádoby se odkládají v uzavřené plastové láhvi o maximálním objemu 2 litry 
5 umístěn na p. p. č. 112/5 a st. p. č. 148 v katastrálním území Prostřední Nová Ves 



ČI. 7 

Nakládání s komunálním odpadem vznikajícím na území obce při činnosti právnických 
 a podnikajících fyzických osob 

1) Právnické a podnikající fyzické osoby zapojené do obecního systému na základě smlouvy s městem komunální odpad dle čl. 2 
odst. 1 písm. b), d), e), f), předávají  

a)  do sběrných nádob a kontejnerů dle čl. 3 odst. 2 a 3, 
b)  ve sběrném dvoře v Prostřední Nové Vsi. 

2) Výše úhrady za zapojení do obecního systému se stanoví na základě ceníku zveřejněného na webových stránkách města.  
3) Úhrada se vybírá jednorázově, a to v hotovosti v pokladně města nebo převodem na účet. 

ČI. 8 

Nakládání s movitými věcmi v rámci předcházení vzniku odpadu 

1) Město v rámci předcházení vzniku odpadu za účelem jejich opětovného použití nakládá s oděvy a textilem. 

2) Movité věci uvedené v odst. 1 lze předávat ve sběrném dvoře v Prostřední Nové Vsi, nebo do kontejnerů k tomu určených a 

označených na vybraných stanovištích. Seznam stanovišť je zveřejněn na webových stránkách města v sekci odpadového 

hospodářství. 

3) Movitá věc musí být předána v takovém stavu, aby bylo možné její opětovné použití. 

ČI. 9 

Nakládání s výrobky s ukončenou životností v rámci služby pro výrobce (zpětný odběr) 

1) Město v rámci služby pro výrobce nakládá s těmito výrobky s ukončenou životností: 

a) elektrozařízení, 

b) baterie a akumulátory, 

c) pneumatiky. 

2) Výrobky s ukončenou životností uvedené v odst. 1 lze předávat v provozní době ve sběrném dvoře v Prostřední Nové Vsi, 

případně do kontejnerů k tomu určených na vybraných stanovištích. Seznam stanovišť je zveřejněn na webových stránkách 

města v sekci odpadového hospodářství. 

ČI. 10 

Zrušovací ustanovení  
Ruší se: 

1)   Obecně závazná vyhláška města Lázně Bělohrad č. 5/2017, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, 

využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem, ze dne 1. listopadu 2017. 

2)     Obecně závazná vyhláška č. 1/2019, kterou se stanoví systém komunitního kompostování a způsob využití zeleného kompostu  

k údržbě a obnově veřejné zeleně na území města Lázně Bělohrad, ze dne 17. dubna 2019. 

 

Čl. 11 

Účinnost 
Tato vyhláška nabývá účinnosti dne 1. ledna 2022. 

 

 

 

 

 

 

 

…………………………………………………… …………………………………………………… 
Ing. Pavel Šubr Antonín Schánilec 

starosta místostarosta 
 
 
Vyvěšeno na úřední desce dne: 
Sejmuto z úřední desky dne: 
Zveřejnění bylo shodně provedeno na elektronické úřední desce. 



MĚSTO LÁZNĚ BĚLOHRAD 

ZASTUPITELSTVO MĚSTA 
OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 5/2021, 

o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství 

Zastupitelstvo města Lázně Bělohrad se na svém zasedání dne 3. listopadu 2021 usnesením č. 23/17/2021/ZM usneslo vydat na 

základě § 14 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon o místních poplatcích“), 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, tuto 

obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“): 

Čl. 1 

Úvodní ustanovení 

1) Město Lázně Bělohrad touto vyhláškou zavádí místní poplatek za obecní systém odpadového hospodářství (dále jen „poplatek“). 

2) Správcem poplatku je městský úřad.1 
Čl. 2 

Poplatník 
1) Poplatníkem poplatku je:2 

a) fyzická osoba přihlášená v obci3 nebo 

b) vlastník nemovité věci zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci, ve které není přihlášena žádná fyzická 

osoba a která je umístěna na území obce. 

2) Spoluvlastníci nemovité věci zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci jsou povinni plnit poplatkovou 

povinnost společně a nerozdílně.4 

Čl. 3 

Poplatkové období 
Poplatkovým obdobím poplatku je kalendářní rok.5 

Čl. 4 

Ohlašovací povinnost 
1) Poplatník je povinen podat správci poplatku ohlášení nejpozději do 15 dnů ode dne vzniku své poplatkové povinnosti. 

2) V ohlášení poplatník uvede6 

a) jméno, popřípadě jména, a příjmení nebo název, obecný identifikátor, byl-li přidělen, místo pobytu nebo sídlo, sídlo 

podnikatele, popřípadě další adresu pro doručování; právnická osoba uvede též osoby, které jsou jejím jménem 

oprávněny jednat v poplatkových věcech, 

b) čísla všech svých účtů u poskytovatelů platebních služeb, včetně poskytovatelů těchto služeb v zahraničí, užívaných 

v souvislosti s podnikatelskou činností, v případě, že předmět poplatku souvisí s podnikatelskou činností poplatníka, 

c) další údaje rozhodné pro stanovení poplatku, zejména skutečnosti zákládající nárok na osvobození nebo úlevu od 

poplatku, a jde-li o poplatníka dle čl. 2 odst. 1 písm. b) této vyhlášky, též identifikační údaje nemovité věci zahrnující byt, 

rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci podle katastru nemovitostí. 

3) Poplatník, který nemá sídlo nebo bydliště na území členského státu Evropské unie, jiného smluvního státu Dohody o Evropském 

hospodářském prostoru nebo Švýcarské konfederace, uvede také adresu svého zmocněnce v tuzemsku pro doručování.7 

 

1 § 15 odst. 1 zákona o místních poplatcích 
2 § 10e odst. 1 zákona o místních poplatcích 
3 Za přihlášení fyzické osoby se podle § 16c zákona o místních poplatcích považuje 

a) přihlášení k trvalému pobytu podle zákona o evidenci obyvatel, nebo 
b) ohlášení místa pobytu podle zákona o pobytu cizinců na území České republiky, zákona o azylu nebo zákona o dočasné ochraně cizinců, jde-li o cizince, 

1. kterému byl povolen trvalý pobyt, 
2. který na území České republiky pobývá přechodně po dobu delší než 3 měsíce, 
3. který je žadatelem o udělení mezinárodní ochrany nebo osobou strpěnou na území podle zákona o azylu anebo žadatelem o poskytnutí dočasné  

 ochrany podle zákona o dočasné ochraně cizinců, nebo 
4. kterému byla udělena mezinárodní ochrana nebo jde o cizince požívajícího dočasné ochrany cizinců. 

4 § 10p zákona o místních poplatcích 
5 § 10o odst. 1 zákona o místních poplatcích 
6 § 14a odst. 2 zákona o místních poplatcích 
7 § 14a odst. 3 zákona o místních poplatcích 



 

4) Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je poplatník povinen tuto změnu oznámit do 15 dnů ode dne, kdy nastala.8 

5) Povinnost ohlásit údaj podle odstavce 2 nebo jeho změnu se nevztahuje na údaj, který může správce poplatku automatizovaným 

způsobem zjistit z rejstříků nebo evidencí, do nichž má zřízen automatizovaný přístup. Okruh těchto údajů zveřejní správce 

poplatku na své úřední desce.9 

Čl. 5 

Sazba poplatku 
1) Sazba poplatku činí 500,- Kč. 

2) Poplatek se v případě, že poplatková povinnost vznikla z důvodu přihlášení fyzické osoby v obci, snižuje o jednu dvanáctinu za 

každý kalendářní měsíc, na jehož konci10 

a) není tato fyzická osoba přihlášena v obci, nebo 

b) je tato fyzická osoba od poplatku osvobozena. 

3) Poplatek se v případě, že poplatková povinnost vznikla z důvodu vlastnictví jednotlivé nemovité věci zahrnující byt, rodinný dům 

nebo stavbu pro rodinnou rekreaci umístěné na území obce, snižuje o jednu dvanáctinu za každý kalendářní měsíc, na jehož konci11 

a) je v této nemovité věci přihlášena alespoň 1 fyzická osoba, 

b) poplatník nevlastní tuto nemovitou věc, nebo 

c) je poplatník od poplatku osvobozen. 

Čl. 6 

Splatnost poplatku 
1) Poplatek je splatný jednorázově, a to nejpozději do 31. března příslušného kalendářního roku. 

2) Vznikne-li poplatková povinnost po datu splatnosti uvedeném v odstavci 1, je poplatek splatný nejpozději do 15. dne měsíce, který 

následuje po měsíci, ve kterém poplatková povinnost vznikla. 

3) Lhůta splatnosti neskončí poplatníkovi dříve než lhůta pro podání ohlášení podle čl. 4 odst. 1 této vyhlášky. 
 

Čl. 7 

Osvobození 
1) Od poplatku je osvobozena osoba, které poplatková povinnost vznikla z důvodu přihlášení v obci a která je12 

a) poplatníkem poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci v jiné obci a má v této jiné obci bydliště,  

b) umístěna do dětského domova pro děti do 3 let věku, školského zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy nebo 

školského zařízení pro preventivně výchovnou péči na základě rozhodnutí soudu nebo smlouvy, 

c) umístěna do zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc na základě rozhodnutí soudu, na žádost obecního úřadu obce s 

rozšířenou působností, zákonného zástupce dítěte nebo nezletilého, 

d) umístěna v domově pro osoby se zdravotním postižením, domově pro seniory, domově se zvláštním režimem nebo v 

chráněném bydlení, nebo 

e) na základě zákona omezena na osobní svobodě s výjimkou osoby vykonávající trest domácího vězení. 

2) Od poplatku se osvobozuje osoba, které poplatková povinnost vznikla z důvodu přihlášení v obci a která: 

a) se déle než 6 po sobě jdoucích měsíců zdržuje mimo území ČR, 

b) je déle než 4 po sobě jdoucí měsíce v průběhu kalendářního roku umístěná v pobytovém zařízení sociálních služeb13 

neuvedeném v zákonu o místních poplatcích, 

c) je déle než 4 po sobě jdoucí měsíce v průběhu kalendářního roku umístěná v zařízení lůžkové zdravotní péče14 neuvedeném 

v zákonu o místních poplatcích, 

d) je čtvrtým a dalším nezaopatřeným dítětem15 žijícím ve společné domácnosti. 

3) Od poplatku dle čl. 2 odst. 1 písm. b) této vyhlášky se osvobozuje osoba, které poplatková povinnost vznikla z důvodu vlastnictví 

nemovité věci zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci, ve které není hlášena žádná fyzická osoba a která 

se nachází na území této obce, která je zároveň fyzickou osobou přihlášenou v obci, za podmínky, že v této nemovité věci není 

produkován žádný komunální odpad a případní další spoluvlastníci nemovité věci jsou rovněž osobou přihlášenou v obci.  

4) V případě, že poplatník nesplní povinnost ohlásit údaj rozhodný pro osvobození ve lhůtě stanovené touto vyhláškou nebo 

zákonem, nárok na osvobození zaniká.16 

 

8  § 14a odst. 4 zákona o místních poplatcích 
9   § 14a odst. 5 zákona o místních poplatcích 
10 § 10h odst. 2 ve spojení s § 10o odst. 2 zákona o místních poplatcích 
11 § 10h odst. 3 ve spojení s § 10o odst. 2 zákona o místních poplatcích 
12 § 10g zákona o místních poplatcích 
13 zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů 
14 § 9 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, ve znění pozdějších předpisů 
15 § 11 zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů 
16 § 14a odst. 6 zákona o místních poplatcích 



 

Čl. 8 

Navýšení poplatku 

1) Nebudou-li poplatky zaplaceny poplatníkem včas nebo ve správné výši, vyměří mu správce poplatku poplatek platebním výměrem 
nebo hromadným předpisným seznamem.17 

2) Včas nezaplacené poplatky nebo část těchto poplatků může správce poplatku zvýšit až na trojnásobek; toto zvýšení je 
příslušenstvím poplatku sledujícím jeho osud.18 

Čl. 9 

Odpovědnost za placení poplatku19 

1) Vznikne-li nedoplatek na poplatku poplatníkovi, který je ke dni splatnosti nezletilý a nenabyl plné svéprávnosti nebo který je ke dni 

splatnosti omezen ve svéprávnosti a byl mu jmenován opatrovník spravující jeho jmění, přechází poplatková povinnost tohoto 

poplatníka na zákonného zástupce nebo tohoto opatrovníka; zákonný zástupce nebo opatrovník má stejné procesní postavení jako 

poplatník. 

2) V případě podle odstavce 1 vyměří správce poplatku poplatek zákonnému zástupci nebo opatrovníkovi poplatníka. 

3) Je-li zákonných zástupců nebo opatrovníků více, jsou povinni plnit poplatkovou povinnost společně a nerozdílně.  
 

Čl. 10 

Společná ustanovení 

1) Ustanovení o nemovité věci se použijí obdobně i na jednotku, která je vymezena podle zákona o vlastnictví bytů, spolu s  touto 
jednotkou spojeným podílem na společných částech domu, a pokud je s ní spojeno vlastnictví k pozemku, tak i spolu s podílem na 
tomto pozemku.20 

2) Na svěřenecký fond, podílový fond nebo fond obhospodařovaný penzijní společností, do kterých je vložena nemovitá věc, se pro 
účely poplatků za komunální odpad hledí jako na vlastníka této nemovité věci.21 

 

Čl. 11 

Přechodná ustanovení 

1) Údaje ohlášené poplatníkem místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a 
odstraňování komunálních odpadů ke dni předcházejícímu dni nabytí účinnosti této vyhlášky se považují za údaje ohlášené podle 
čl. 4 odst. 1 této vyhlášky. 

2) Poplatkové povinnosti vzniklé před nabytím účinnosti této vyhlášky se řídí dosavadními právními předpisy. 
 

Čl. 12 
Zrušovací ustanovení 

Ruší se Obecně závazná vyhláška města Lázně Bělohrad č. 5/2019, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, 
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, ze dne 4. prosince 2019. 

 

 

Čl. 13 
Účinnost 

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2022. 

 

 

 

…………………………………………………… …………………………………………………… 
 Ing. Pavel Šubr Antonín Schánilec 

starosta místostarosta 
Vyvěšeno na úřední desce dne: 
Sejmuto z úřední desky dne: 
Zveřejnění bylo shodně provedeno na elektronické úřední desce. 

 

17 § 11 odst. 1 zákona o místních poplatcích 
18 § 11 odst. 3 zákona o místních poplatcích 
19 § 12 zákona o místních poplatcích 
20 § 10q zákona o místních poplatcích 
21 § 10r zákona o místních poplatcích 



Rozmístění kontejnerů na vytříděný odpad v Lázních Bělohradě 

Olej Elektro

Dimatex
Diakonie 

Broumov
Ecoservis Asekol

1 Třetí strana u č.p. 58 50.4299658N, 15.5835956E 1 1 1

2 Třetí strana - střed 50.4313717N, 15.5836181E 2 2 1 1

3 Za Mostem 50.4287711N, 15.5836503E 2 1 2 1

4 Jiráskovo nábřeží - u mostu 50.4272561N, 15.5842331E 1 1 4 1  1

5 Vachkova/U Bažantnice 50.4256192N, 15.5871011E 1 1

6 T.G.Masaryka - za prodejnou Jednota 50.4290867N, 15.5796814E 1 1 5 1 1

7 T.G.Masaryka u č.p. 97 50.4282003N, 15.5817406E 1 1

8 Zámecká - u č.p. 500 50.4271506N, 15.5803494E 2 1 2 1 1

9 Kostelní - u č.p. 529 50.4258636N, 15.5803850E 1

10 Václavská u č.p. 421 50.4275964N, 15.5792100E 1 1 1 1

11 Macharova - u plotu dětské léčebny 50.4305897N, 15.5869294E 1 1 2 1

12 Barákova - u hasičské zbrojnice 50.4310664N, 15.5789533E 1 1 3 1  1 1

13 Barákova - u náměstí 50.4308556N, 15.5819231E 2 1 2 1 1

14 Kotykova alej - u č.p. 169 50.4289506N, 15.5745583E 1 1 2 1 1

15 Zahradní/Štefánikova 50.4326197N, 15.5797036E 1 1

16 Dolní Nová Ves - u hasičské zbrojnice 50.4228436N, 15.5862675E 2 1 2 1

17 Horní Nová Ves - u č.p. 25 50.4444150N, 15.5823222E 1 1 1

18 Horní Nová Ves - u č.p. 145 50.4495136N, 15.5775344E 1 1 2 1

19 Horní Nová Ves - ul. Družstevní/Mládežnická 50.4445158N, 15.5794119E 1 1 2

20 Prostřední Nová Ves - u hasičské zbrojnice 50.4366994N, 15.5834211E 1 1 1

21 Prostřední Nová Ves - u č.p. 46 50.4391458N, 15.5827936E 1 1 1 1

22 Brtev - na křižovatce 50.4351428N, 15.6027947E 1 1 1 1

23 Brtev - horní část 50.4402353N, 15.6045997E 1 1

24 Dolní Javoří 50.4616000N, 15.5819700E 1 1 1

25 Hřídelec - u hasičské zbrojnice 50.4484314N, 15.5362786E 1 1 2 1

26 Lány - u hasičské zbrojnice 50.4466942N, 15.5560411E 1 1 2 1

27 Uhlíře 50.4651203N, 15.5658286E 1 2 1

SD Prostřední Nová Ves 50.4363219N, 15.5866586E 2 1

29 23 48 15 3 3 5 1

Textil

ŽelezoPlastyUmístění Souřadnice GPS Papír Sklo



Město Lázně Bělohrad

STRUČNÁ PŘÍRUČKA – KAM S ODPADEM Z DOMÁCNOSTÍ
Základním pravidlem je předcházení vzniku. Nejlepší odpad je ten, který vůbec nevznikne, 
pokud už odpad vznikne, minimalizujte jeho množství. Nakupujte s rozvahou, omezte používání 
jednorázových výrobků, používejte obaly a výrobky opakovaně, opravujte věci, kompostujte 
na zahradě, nevyhazujte to, co ještě může někdo jiný použít. Darujte či prodejte nepotřeb-
né věci prostřednictvím bazarů, burz, charity apod. Pokud už odpad vyhodíte, vytřiďte ho.  
Vše, co se vytřídí, je možno následně recyklovat a opětovně použít.

Papír patří do modrého kontejneru, nebo do sběrného dvora. Ze všech tříděných komodit vyprodukuje 
průměrná domácnost za rok hmotnostně nejvíce papíru.
PATŘÍ SEM: časopisy, noviny, sešity, rozložené krabice, papírové obaly, lepenka, knihy, kancelářský papír, 
reklamní letáky, obálky s fóliovými okénky. Bublinkové obálky vhazujte pouze bez plastového vnitřku. 
NEPATŘÍ SEM: celé svazky knih (vhazovat pouze bez vazby, ve větším počtu patří na sběrný dvůr), uhlový, 
mastný nebo jakkoliv znečištěný papír, voskový a pauzovací papír, obaly od vajíček, hygienické potřeby 
(např. použité papírové kapesníky, papírové utěrky, pleny, obvazy apod.).

PAPÍR            MODRÉ KONTEJNERY

Plast patří do žlutého kontejneru, nebo do sběrného dvora. Plast zabírá nejvíce místa, proto je nejenom důležité 
jeho třídění, ale i sešlápnutí či zmáčknutí před vyhozením. V Lázních Bělohradě se do stejných nádob jako plasty 
třídí také nápojové kartony od mléka, džusů atd.
Můžete si také ve sběrném dvoře vyzvednout žluté pytle, po naplnění je předáte obsluze a výměnou obdržíte 
prázdné. 
PATŘÍ SEM: fólie, sáčky, plastové tašky, sešlápnuté PET láhve, obaly od pracích a kosmetických přípravků, 
kelímky od jogurtů, mléčných výrobků, balicí fólie od spotřebního zboží, obaly od CD a další výrobky z plastů.
NEPATŘÍ SEM: obaly se zbytky potravin nebo čisticích přípravků, obaly od žíravin, barev a jiných nebezpečných 
látek, podlahové krytiny či novodurové trubky.
Mimo níže uvedené značky můžeme do těchto kontejnerů vyhazovat i odpady označené číslem 7.
 

NÁPOJOVÉ KARTONY
V Lázních Bělohradě se nápojové kartony sbírají společně s plasty, patří tedy do žlutého kontejneru. V jiných městech můžete vklá-
dat tento odpad do oranžových kontejnerů. Můžete si také ve sběrném dvoře vyzvednout oranžové pytle, po naplnění je předáte 
obsluze a výměnou obdržíte prázdné.
PATŘÍ SEM: krabice od džusů, vína, mléka a mléčných výrobků, před vhozením do sběrné nádoby řádně sešlápnout.
NEPATŘÍ SEM: „měkké“ sáčky, například od kávy a různých potravin v prášku. Neodhazujte sem ani nápojové kartony obsahující 
zbytky nápojů a potravin.

PLAST + NÁPOJOVÉ KARTONY                      ŽLUTÉ KONTEJNERY



Barevné sklo vhazujte do zelené části kontejneru. Čiré sklo vhazujte do bílé části kontejneru, nebo do 
sběrného dvora. Vytříděné sklo není nutné rozbíjet, bude se dále třídit. Díky svým vlastnostem se skleněný 
odpad dá recyklovat téměř do nekonečna.
PATŘÍ SEM: sklenice a skleněné láhve, skleněné střepy, tabulové sklo.
NEPATŘÍ SEM: lepená skla (autoskla), drátěné sklo, televizní obrazovky, zrcadlo, zářivky, výbojky a žárovky, 
porcelán, keramika, kamenina, sklo znečištěné chemickými látkami, zlacená a pokovená skla apod.
Vratné zálohované sklo vracejte zpět do obchodu.

SKLO            ZELENO-BÍLÉ KONTEJNERY

Kovy patří do šedých kontejnerů, nebo do sběrného dvora.
Kovy jsou ceněnou surovinou pro další výrobu, proto jejich sběr probíhá také prostřednictvím výkupen 
druhotných surovin.
PATŘÍ SEM: veškerý kovový odpad, který vznikne z domácností, např. železo, ocel, barevné kovy, směsné 
kovy apod.
NEPATŘÍ SEM: plechovky od barev a jiných nebezpečných látek, domácí spotřebiče a jiná vysloužilá zařízení 
složená z více materiálů, a to ani jejich demontované části. Ke sběru těchto odpadů slouží sběrné dvory.
Samostatnou kapitolu tvoří autovraky, jež převezmou a doklad o ekologické likvidaci vystaví na vrakovištích.

KOVY                    ŠEDÉ KONTEJNERY

Přepálený olej lze zlikvidovat několika způsoby.
V uzavřených nádobách do speciálních oranžových 240l sběrných nádob, které 
jsou umístěny na některých stanovištích kontejnerů na tříděný odpad. Tyto nádoby 
jsou určeny pouze na použitý potravinářský olej a tuk v uzavřených obalech (např. v 
PET lahvích). Při následné recyklaci se jedlý olej filtruje, čistí a používá jako ekolog-
ické mazivo nebo přídavek do nafty. 
Jedlé oleje v žádném případě nepatří do výlevky. Pokud tento olej skončí ve výlevce 
(ať už ve dřezu nebo v toaletě) a následně v odpadních trubkách, ve studené vodě 
se srazí, přilepí se na stěny, chytají se na něj různé nečistoty a postupně trubky 
ucpává. Kromě toho poškozuje kanalizační potrubí a zhoršuje funkci čistíren odpad-
ních vod. Menší množství oleje lze dát do kompostu, olej by měl být vždy smíchaný 
se suchým a savým materiálem (pilinami, ubrousky apod.). Nasáklý olej se pos-
tupně rozloží v kompostu a nedochází k uvolnění tekoucího oleje do půdy.
PATŘÍ SEM: jedlý olej z fritéz nebo přebytečný olej z pánve.
NEPATŘÍ SEM: motorové oleje a jiné nebezpečné odpady! Minerální oleje, maziva, 
přídavky do benzínu pro dvoutaktní motory apod. jsou syntetické nebo získávané 
z nerostů a po použití patří do nebezpečného odpadu. Můžete je odevzdat při 
výměně motorového oleje v servisu nebo při svozu nebezpečných odpadů.

JEDLÉ TUKY A OLEJE                                  ORANŽOVÉ POPELNICE



A JAK SPRÁVNĚ TŘÍDIT OSTATNÍ ODPADY?

Mimo odpady, které lze třídit do barevných kontejnerů, vznikají v domácnostech další odpady, které je důležité vytřídit. Ať už 
je to z důvodu jejich dalšího využití, nebo k omezení jejich škodlivých účinků na životní prostředí.

VELKOOBJEMOVÝ ODPAD 
Je to část komunálního odpadu obsahující věci, které nelze vzhledem k jejich rozměrům, hmotnosti či objemu ukládat do 
běžně používaných sběrných nádob. Tyto odpady můžete odvézt do velkoobjemových kontejnerů umístěných ve sběrném 
dvoře.
PATŘÍ SEM: starý nábytek, koberce, linolea, umyvadla, toalety, kuchyňské linky, obaly větších rozměrů, matrace, odpad ze 
zahrádkářské činnosti apod.
NEPATŘÍ SEM: ledničky, televizory, počítače, akumulátory a baterie, pneumatiky apod.

NEBEZPEČNÝ ODPAD 
Odpady nebo obaly jimi znečištěné mají nebezpečné vlastnosti, které můžou ohrozit zdraví lidí a životní prostředí. Proto musí 
být využity nebo odstraněny ve speciálních zařízeních. Tyto odpady nepatří do sběrné nádoby na směsný komunální odpad.
PATŘÍ SEM: barvy, laky, lepidla, rozpouštědla, oleje, pesticidy, léky a domácí chemikálie apod.
Nebezpečné odpady můžete odložit v rámci mobilních sběrů, které jsou organizovány každoročně třetí středu v měsíci dubnu, 
červenci a říjnu. V případě, že si nevíte rady s nějakým prázdným obalem, podívejte se na jeho etiketu, kde musí být uváděna 
informace, jak s daným výrobkem naložit.
Nepoužitelná i nevyužitá léčiva včetně svých obalů jsou také nebezpečným odpadem. Lze je odevzdat v jakékoliv lékárně.

NEPOTŘEBNÉ OBLEČENÍ, OBUV, HRAČKY
Zachovalé oblečení, textil, obuv, kabelky a dětské hračky vkládejte do béžových kontejnerů Diakonie Broumov a do sběrného 
dvora. 
Horší textil odložte do bílých kontejnerů společnosti Dimatex.
Dále je možnost oblečení odevzdat přímo charitativním organizacím, kde může posloužit sociálně potřebným lidem.

VYSLOUŽILÁ ELEKTROZAŘÍZENÍ, ZÁŘIVKY A BATERIE
Staré a nefunkční elektrické spotřebiče podléhající tzv. „zpětnému odběru“, který zajišťují specializované firmy. Místa, kde 
můžete odkládat takové vysloužilé výrobky, jsou označována jako „Místa zpětného odběru“. V Lázních Bělohradě je to i sběrný 
dvůr.
PATŘÍ SEM: televizory, počítače, monitory, tiskárny, rádia, chladničky, elektrické nářadí, hračky apod. Dále pak do speciálních 
boxů umístěných ve sběrném dvoře je možné odložit zářivky, úsporné žárovky a baterie.
Drobná elektrozařízení lze odložit i do červeného stacionárního kontejneru od společnosti Asekol. Součástí sběrné nádoby je 
i box na baterie.
Pokud kupujete nové elektrozařízení, je poslední prodejce povinen vám zajistit možnost odevzdat ke zpětnému odběru 
použité elektrozařízení, a to v místě prodeje nebo dodávky nového elektrozařízení, ve stejném počtu kusů prodávaného elek-
trozařízení podobného typu a použití. 

STAVEBNÍ A DEMOLIČNÍ ODPADY
Odpad vznikající při zřizování staveb, jejich údržbě, při změnách dokončených staveb a odstraňování staveb lze odvézt na 
příslušnou skládku a předat ho oprávněné osobě. 

BIOODPAD
Jedná se o biologicky rozložitelný odpad rostlinného původu pocházející především z údržby zahrad nebo z kuchyní.  Chemicky 
neznečištěné organické zbytky (odpad ze zeleniny a ovoce, kávová sedlina, použité čajové sáčky apod.) bez příměsí skla, plas-
tů a kovů lze kompostovat spolu s rostlinnými zbytky na běžném zahradním kompostu.
Dále je možné tento odpad odvézt do velkoobjemových kontejnerů umístěných ve sběrném dvoře nebo kdykoli do velkoob-
jemových kontejnerů před komunitní kompostárnou.



SMĚSNÝ KOMUNÁLNÍ ODPAD
Je to zbytková část komunálního odpadu, která zůstane po vytřídění všech využitelných složek komunálního odpadu (papíru, 
skla, plastů, nápojových kartonů, …) objemného odpadu a nebezpečného odpadu. Zbytkový odpad odkládáme do sběrných 
nádob na směsný komunální odpad (šedá nebo černá barva).
PATŘÍ SEM: studený popel, smetí, odpady z kuchyně, znečištěný papír, znečištěné plasty atp.
NEPATŘÍ SEM: látky tekuté, nebezpečné odpady a jiné předměty, které by mohly ohrozit zdraví a bezpečnost osob, uhynulá 
zvířata, papír, sklo, plast, nápojové kartony, kovy, bioodpad.

AUTOVRAKY – VOZIDLA S UKONČENOU ŽIVOTNOSTÍ
Podle zákona o výrobcích s ukončenou životností se vozidlo s ukončenou životností stává odpadem.
Těchto vozidel se lze zbavit pouze předáním do zařízení ke zpracování vozidel s ukončenou životností, kde pod dohledem 
proběhne odstranění nebezpečných látek, demontáž, rozdělení, drcení apod. za účelem využití nebo odstranění tohoto 
vozidla a jeho částí.

PROVOZNÍ DOBA ZAŘÍZENÍ MĚSTA LÁZNĚ BĚLOHRAD K ODEVZDÁNÍ ODPADU
SBĚRNÝ DVŮR V PROSTŘEDNÍ NOVÉ VSI: středa 9.00 – 11.30 12.30 – 17.00   sobota  8.00 – 14.00
Sběrný dvůr je místo, kde můžete odevzdat odpady, které se nevejdou do běžných popelnic, nebo kontejnerů. Můžete zde 
odložit, stejně jako do kontejnerů po městě, i vytříděné složky odpadu, jako jsou plast, papír, sklo, kovy a nápojový karton. 
Sběrný dvůr je i místem zpětného odběru vysloužilých elektrospotřebičů, staré elektroniky, zářivek a baterií.

KOMUNITNÍ KOMPOSTÁRNA  V HORNÍ NOVÉ VSI: 
Z důvodu aktuální nepříznivé situace je od 1. března 2021 do odvolání komunitní kompostárna provozována bez obsluhy 
pracovníků technických služeb. Do kompostárny je ale i nadále možné odkládat bio bioodpad, a to:
– posečenou trávu a shrabané listí do přistaveného modrého kontejneru,
– ořezané větve na vyznačenou plochu.

DĚKUJEME, ŽE TŘÍDÍTE ODPAD.

Rozmístění kontejnerů na vytříděný odpad v Lázních Bělohradě 
Olej Elektro

Dimatex Diakonie 
Broumov Ecoservis Asekol

1 Třetí strana - u č.p. 58 1 1 1
2 Třetí strana - střed 1 1
3 Za Mostem 1 1 1 1
4 Jiráskovo nábřeží - u mostu 1 1 4 1  1
5 Vachkova/U Bažantnice 1 1
6 T.G.Masaryka - za prodejnou Jednota 1 1 5 1 1
7 T.G.Masaryka - u č.p. 97 1 1
8 Zámecká - u č.p. 500 2 1 2 1 1
9 Kostelní - u č.p. 529 1

10 Václavská - u č.p. 421 1 1 1
11 Macharova - u plotu dětské léčebny 1 1 2 1
12 Barákova - u hasičské zbrojnice 1 1 3 1 1
13 Barákova  - u náměstí 1 1 1 1 1 1
14 Kotykova alej - u č.p. 169 1 1 2 1
15 Zahradní/Štefánikova 1 1
16 Dolní Nová Ves - u hasičské zbrojnice 2 1 2 1
17 Horní Nová Ves - u č.p. 25 1 1 1
18 Horní Nová Ves - u č.p. 145 1 1 2 1
19 Horní Nová Ves - ul. Družstevní/Mládežnická 1 1 2
20 Prostřední Nová Ves - u hasičské zbrojnice 1 1 1
21 Prostřední Nová Ves - u č.p. 46 1 1 1
22 Brtev - na křižovatce 1 1 1
23 Brtev - horní část 1 1
24 Dolní Javoří 1
25 Hřídelec - u hasičské zbrojnice 1 1 2
26 Lány - u hasičské zbrojnice 1 1 2
27 Uhlíře 2

Železo
Textil

Umístění Papír Sklo Plasty– dle aktuální situace
   www.lazne-belohrad.cz

Štefánikova - za prodejnou Jednota


