Pravidla pro přidělování nádob na likvidaci odpadu
Směsným komunálním odpadem se rozumí odpad, jenž nelze dále vytřídit. Na území města
Benešov nad Ploučnicí lze vytřídit plast, papír, sklo, kov, textil, elektro zařízení a v neposlední
řadě také bioodpad. Na území města je zavedeno 16 sběrných míst na sklo, papír a plast,
dále funguje 8 sběrných míst na kov a v neposlední řadě 7 sběrných míst na textil. Dále je
možné drobné elektro zařízení odevzdat na odboru Správy majetku, investic a životního
prostředí do stanovené nádoby. Bioodpad je ve městě Benešov nad Ploučnicí separován
pomocí poskytnutých kompostérů a biopopelnic (v současné době poskytlo město 118
kompostérů o objemu 900 l, 106 kompostérů o objemu 2000 l a 250 biopopelnic o objemu
240 l. Objemný odpad mohou občané města Benešov nad Ploučnicí bezplatně odevzdat
v PO, ST a SO na sběrném dvoře ve stanovených hodinách uvedených na webových
stránkách Služeb města Benešov nad Ploučnicí: https://www.sluzbybenesov.cz/.
Níže uvedená pravidla pro poskytování nádob k likvidaci směsného komunálního odpadu,
který nelze dále dotřídit a bioodpad, se vztahují na poplatníky místního poplatku za provoz
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního
odpadu, tedy občany, jenž mají na území města Benešov nad Ploučnicí trvalý pobyt, cizince,
občany, jenž na území města nemají trvalý pobyt, ale platí místní poplatek a majitelé
rekreačních objektů (dále jen poplatníky).
Nádoba na směsný komunální odpad je poskytnuta:





Při vzniku nové poplatkové povinnosti, ale pouze v případě, že již nebyla nádoba na
uvedené číslo popisné poskytnuta,
další nádobu na stejné číslo popisné lze poskytnou pouze v případě, že na dané
adrese jsou vedeni více než 4 poplatníci,
u rekreačních objektů vzniká nárok pouze na jednu nádobu, bez ohledu na počet
vlastníků,
na základě žádosti lze požádat o výměnu rozbité nádoby, jenž nemůže být nadále ke
svému účelu využívána.

Velikosti poskytovaných nádob:





120 l (dostačující pro 4 osoby)
240 l (pro 5 a více osob)
660 l (pro 20 a více osob)
1 100 l (pro 35 a více osob)

Možnosti vývozu:




vývoz 1x/týden (zelená známka)
vývoz 1x/14 dní (žlutá známka)
kombinovaný vývoz – 1x/týden v zimě a 1x/14 dní v létě (červená známka)

Nádoba na bioodpad je poskytnuta:


pouze jedna na číslo popisné, bez ohledu na velikost pozemku.

Na bioodpad je v současné době poskytována pouze biopopelnice o objemu 240 l. Vývoz je
každý rok stanoven dle svozového kalendáře uvedeného na stránkách města:
https://www.benesovnpl.cz/dokumenty/dokumenty-odboru-oddeleni/odbor-vystavbyzivotniho-prostredi/svozovy-kalendar-bioodpadu-na-rok-2021.
Veškeré žádosti o nové či výměnu rozbitých nádob, budou vyřizovány pouze na základě
písemné žádosti na uvedeném vzoru, podané prostřednictvím pošty na adresu Městský úřad
Benešov nad Ploučnicí, odbor správy majetku, investic a životního prostředí, náměstí Míru 1,
407 22 Benešov nad Ploučnicí, osobním podáním na podatelně úřadu Benešov nad Ploučnicí,
či prostřednictvím datové schránky (ID: ymgbfiz).
V případech, které nejsou uvedeny v těchto pravidlech, bude odbor správy majetku, investic
a životního prostředí postupovat individuálně.

Tyto pravidla schválila Rada města Benešov nad Ploučnicí dne 23.8.2021 pod usn. č. 405/21.

