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VYHLÁŠKA

ze dne 2. dubna 2013,

kterou se mění vyhláška č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky
a jejich využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb.,

o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů

Ministerstvo životního prostředí stanoví podle
§ 21 odst. 5 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech
a o změně některých dalších zákonů:

Čl. I

Vyhláška č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání
odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu
a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech
nakládání s odpady, ve znění vyhlášky č. 341/2008
Sb. a vyhlášky č. 61/2010 Sb., se mění takto:

1. V § 1 se slova „Evropských společenství1)“ na-
hrazují slovy „Evropské unie1)“ a za písmeno e) se
vkládá nové písmeno f), které zní:

„f) požadavky na dočasné skladování kovové rtuti,“.

Dosavadní písmena f) až i) se označují jako písmena g)
až j).

Poznámka pod čarou č. 1 zní:

„1) Směrnice Rady 1999/31/ES ze dne 26. dubna 1999 o sklád-
kách odpadů.
Směrnice Rady 2011/97/EU ze dne 5. prosince 2011, kterou
se mění směrnice Rady 1999/31/ES, pokud jde o zvláštní
kritéria pro skladování kovové rtuti považované za odpad.“.

2. V § 2 se na konci písmene v) tečka nahrazuje
čárkou a doplňuje se písmeno w), které včetně po-
známky pod čarou č. 24 zní:

„w) dočasným skladováním kovové rtuti – odstraňo-
vání kovové rtuti, která je odpadem, v souladu
s přímo použitelným předpisem Evropské unie24)
způsobem uvedeným v příloze č. 4 zákona pod
kódem D15 tak, že kovová rtuť je dočasně sklado-
vána po dobu delší než jeden rok.

24) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1102/2008
ze dne 22. října 2008 o zákazu vývozu kovové rtuti a někte-

rých sloučenin a směsí rtuti a o bezpečném skladování ko-
vové rtuti.“.

3. Za § 9 se vkládá nový § 9a, který včetně nadpisu
zní:

„§ 9a

Technické požadavky
na dočasné skladování kovové rtuti

Zařízení pro dočasné skladování kovové rtuti je
skládkou skupiny S-nebezpečný odpad. Na dočasné
skladování kovové rtuti se vztahují zvláštní požadavky
podle přílohy č. 13 k této vyhlášce.“.

4. V příloze č. 1 bodě 1.3. se slova „písm. d)“ na-
hrazují slovy „písm. e)“.

5. V příloze č. 4 bodě 8 se na konci písmene d)
tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno e), které
zní:

„e) kovová rtuť, která je odpadem, je přijímána k do-
časnému skladování za podmínek podle § 9a.
Ostatní podmínky stanovené v této příloze se
pro dočasné skladování kovové rtuti nepoužijí.“.

6. V příloze č. 5 části A se na konci textu bodu 2
doplňují slova „ , s výjimkou kovové rtuti, která je jako
odpad přijímána k dočasnému skladování za podmínek
podle § 9a“.

7. V příloze č. 5 části A se na konci textu bodu 3
doplňují slova „ , s výjimkou kovové rtuti, která je jako
odpad přijímána k dočasnému skladování za podmínek
podle § 9a“.

8. V příloze č. 5 části B bodě 5 se slova „Evrop-
ských společenství23)“ nahrazují slovy „Evropské
unie23)“.

9. Doplňuje se příloha č. 13, která včetně pozná-
mek pod čarou č. 25, 26 a 27 zní:
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„Příloha č. 13 k vyhlášce č. 294/2005 Sb.
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Čl. II

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem jejího vy-
hlášení.

Ministr:

Mgr. Chalupa v. r.
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SDĚLENÍ

Ministerstva vnitra

ze dne 3. dubna 2013

o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce

Ministr vnitra podle § 58 odst. 4 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, vyhlašuje na den 20. července 2013 nové volby do zastupitelstva
obce:

obec okres kraj

Černolice Praha-západ Středočeský

Ministr:

Kubice v. r.
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