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Obecně závazná vyhláška č. {/20í6
o stanovení svstému shromažďování. sběru. přepravv. třídění. vvužívání
a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem
Zastupitelstvo obce Hracholusky se na svém zasedání dne 24, éervna 2016 usnesením
é.51212016 usneslo vydat na základě § 17 odst. 2 zákona ě. 1B5l2aU Sb,, o odpadech a o
změně někter,ých dalšíchzákonů, ve znění pozdějších předpisŮ (dále jen ,,zákon o
odpadech"), a vsouladu s § 10 písm. d) a § 84 odst" 2 písm. h) zákona é. 12U2a0O Sb., o
obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisŮ (dále jen ,,zákon o obcích"), tuto
obecně závaznau vyhlá šku :

čl. t
úvodníustanovení
Tato obecně závazná vyhláška {dále jen ,,vyhláška") stanovuje systém shromažd'ování,
sběru, přepravy, třídění, využívánía odstraňování komunálních odpadŮ vznikajících na
územíobce Hracholusky, včetně nakládání se stavebním odpadem1).

čl. z

Tňdění komunálního odpadu

1) Komunálníodpad se

třídí na složky:

a) Bialagické ad pady roďIinného původu,
b) Papír,
c) Plasty včetně PET lahví,
d}

§k/o,

e) Kovy,

f) Nebezpečné odpady,
g) Objemný odpad,
h) Sm ěsný ko mu n áln í od pad.

2) Směsným komunálním odpadem se rozumí zbylý komunální odpad po
vytřídění podle odstavce 1 písm. a), b), c), d), e), D a g),

stanoveném

čt, g
Shromažďování tříděného odpadu

1) Tříděný odpad
1)

je shromaždbván do zvláštních sběrných nádob,

Vyi,taSka Ministerstva životního prosťedí č. 381l2OO1 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam
nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účelylnývozu, dovozu a ťanzitu odpadů a postup při
udělování souhlasu ktlývozu, dovozu atranzitu odpadů (Katalog odpadů)

2)

Zvláštní sběrné nádoby jsou umístěny na tomto stanovišti - prostranství pod bývalým
,lx nádoba na plasty, 1x nádoba na
obchodem č.p. 37 (1x nádoba na sklo barevné,
nápojové kartony a papír, 1x kontejner na kovy, 1x kontejner na biologický odpad
rostlinného pŮvodu)

3) Zvláštnísběmé nádoby

a)
b)
c)
d)
e)
4)

jsou barevně odlišeny a označeny příslušnými nápisy:

Papír, barva kontejneru modrá
Plasty, PET lahve, barva kontejneru žlutá
Sklo, barva kontejneru zelená
Kovy, barua kontejneru hnědá
Biologiclcý odpad, barva kontejneru černá

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

č1.1
Sběr a svoz nebezpečných složek komunálního odpadu

1) §běr a svoz nebezpečných složek komunálního odpadu2) je zajišťován minimálně dvakrát
ročně jejich odebíráním na předem vyhlášených přechodných stanovištích pňmo do
zvláštních sběmých nádob k tomuto sběru určených. lnformace o sběru jsou
zveřejňovány na úřednídesce obecního úřadu, dalšíchuýlepouých plochách a během
veřejném zasedán í zastu pitelstva.

2) Shromaždbvání nebezpečných složek komunálního odpadu podléhá požadavkŮm
stanoveným v čl. 3 odst. 4.

čl. s
§běr a svoz objemného odpadu
1) Objemný odpad je

takorný odpad, ktený vzhledem ke suým rozměrŮm nemŮže být
umístěn do sběrných nádob (např. koberce, matrace, nábytek .,.},

2J §běr

a svoz objemného odpadu je zajišťován minimálně jedenkrát ročně jeho odebíráním

na předem vyhlášených přechodných stanovištích přímo do zvláštních sběmých nádob

k tomuto účeluurčených. lnformace o sběru jsou zveřejňovány na úřední desce obecního

úřadu, dalšíchuýlepouých plochách a během veřejném zasedánízastupitelstva.

3) Shromaždbváníobjemnéhoodpadu

podléhá požadavkŮm stanoveným v čl. 3 odst. 4.

čl. e

Shromaždbvání směsného komunálního odpadu

1) Směsný komunální odpad se shromažd'uje do sběrných nádob. Pro účelytéto vyhlášky
se sběmými nádobami rozumějí:
typizované sběmé nádoby - popelnice 1 10l a 240l, černéplastové pytle - určenéke
shromažďování směsného komunálního odpadu,

a)

') Vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 381,20ťir Sb., Kerou se stanoví Katalog odpadů, Seznam
nebezpečných odpadů á §eznamy odpadů a států pro účelyvývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při
udělování souhlasu kvývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů)

b) odpadkové koše, které jsou umístěny na veřejných prostranstvích v obci, sloužícípro
odkládání drobného směsného komunálního odpadu.

2,}

Stanoviště sběrných nádob je místo, kde jsou sběmé nádoby trvale nebo přechodně
umístěny za účelemdalšíhonakládání se směsným komunálním odpadem oprávněnou
osobou. Stanoviště sběmých nádob jsou individuální nebo společná pro více uživatelŮ.
č1.1
Nakládání se stavebním odpadem

1)

Stavebním odpadem se rozumí stavební a demoliční odpad. Stavební odpad není
odpadem komunálním,

2} Stavební odpad lze použít,předat či odstranit pouze zákonem stanoveným zpŮsobem.

3)

Pro odloženístavebního odpadu je možnéobjednat kontejner, kterlý bude přistaven a
odvezen za úplatu. Objednávku kontejneru je možnézajistit prostřednictvím obecního
úřadu Hracholusky.

čl. a

závěrečná ustanovení
1)

2}

Nabytím účinnostitéto vyhlášky

se

zrušuje Obecně závazná vyhláška obce

č. 1/2005,, o nakládánís komunálním a stavebním odpadem ze dne 8.4.2005.
Tato vyhláška nabývá účinnostipatnáctým dnem po dni vyhlášení.

vel Jun

Radek Hlaváček
starosta obce

Vyvěšeno na úřední desce
Sejmuto z úřední desky
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