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becně záv azná vyhláška obce H rachol usky č. 31201 9
o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem
na územíobce Hracholusky
O

Zastupitelstvo obce Hracholusky se na svém zasedání dne 29- 11.20't9 uSnesením Č.
63t2Ólg usneslo vydat na základě § 17 odst. 2zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o
změně někteqých dalšíchzákonů, ve znění pozdějších předpisŮ (dále jen ,,zákon o
odpadech"),avsoutadus§lOpísm.d)a§84odst.2písm,h)zákonaé. 128naOOSb,,o
oucicrr (obecní zřízení), vě znění pozdějšíchpředpisů (dále jen ,,zákon o obcích"), tuto
obecně záv aznau vyh lášku
:

á.t

úvodníustanovení
Tato obecně závazná vyhláška (dále jen ,vyhláška") stanovuje systérn shromaŽd'ovánÍ,
sběru, přepravy, třídění, využívánía odstraňování komunálních odpadŮ vznikajícíchna
územíobce Hrácholusky, včetně nakládání se stavebním odpadenn1.

čl. z
Třídění komunálního odpadu

1)

Komunální odpad se třídína složky:
Biologické odpady rostlinného původu,
Papír,
Plasty včetně PET lahví,
Sklo,
Kovy,
f) Nebezpečnéodpady,
g) Objemný odpad,
h) Směsný komunální odpad,
i) Jedlé oleje a tuky2

a)
b)
c)
d)
e)

2) Směsným komunálním odpadem se rozumí zbylý komunální odpad po

stanoveném

vytřídění podle odstavce 1 písm. a), b), c), d), e), f), g) a j).

čt. s
Shromažďování tříděného odpadu

1)
- Tříděný odpad je shromažd'ován do zvláštníchsběmých nádob, ktenýmijsou
objemú 11O0

l horní uýsyp a kontejner,zvon" o objemu 1,5 m3

barevně odlišených a označených příslušnými nápisy-

l Vyhláška Ministersfua životního prostředí č. 93/2016 Sb., o Katalogu odpadů-

2 Vyhláška Ministerstva životníhoprostředí č. 321t2O14 Sb.,
soustřeďování složek komunálního odpadu

-

o

rozsahu

§ 2 odst. 7 povinnost od

1 .1

.

a

2020.

-

kontejner o
2,5 m3 spodní Wsyp,

způsobu zajištění odděleného

1) Zvláštní sběrné nádoby jsou umístěny na tomto stanoviŠti- prostranství pod

bývalým

obchodem č.p, 37.

2)

Zvláštní sběmé nádoby jsou barevně odlišeny a oznaČeny přísluŠnýminápisy:

a) Biologické odpady rostlinného původu, barva
b) Papír a nápojové kaÉony, barva modrá,

c)

Plasty, PET lahve, barva,

f)

Jedlé oleje a tuky, barva oranžová.

ěerná

d) Sklo, barva zelená,
e) Kovy, barva hnědá,

3)

Do zvláštních sběrných nádob
pro které jsou určeny.

le zakázáno ukládat jiné sloŽky komunálních odPadŮ, nď

čll

Využití, sběr a shromažďování biotogicky rozloŽitelného odpadu
a dalšíchploch bY mělY fYzické
pozemcích.
vlastních
na
kompostování
prioritně
ke
využít
osobý

1)
' Biologicky rozložitelný odpad vznikajícípň údržbězahrad

biologicky rozložitelnéhoodpadu nevyuŽitého ke kompostování je
prostranství pod bývJhým obchodem, kde je umístěn kontejner, kde mohou tento odPad

?) Místem sběru

občanéodevzdávat.

ó.s

Sběr a svoz nebezpečných složek komunálního odpadu

1) §běr a svoz nebezpeóných složek komunálního odpadu je zajišťován minjmálně dvakrát
ročně jejich odebiianim na předem vyhlášených přechodných stanoviŠtíchpřímo do
zvláštniih sběmých nádob k tomuto sběru určených. |nformace o sběru jsou
zveřejňovány na ú}ednídesceobecního úřadu, rnýlepových plochách, na internetu.

2} Shromažďování nebezpeěných složek komunálního odpadu podléhá poŽadavkŮm
stanoveným v ól. 3 odst. 4.

čl. e

Sběr a svoz objemného odpadu

1) objemný odpad je takov,ý odpad, Kený rrzhledem ke suým rozměrŮm nemŮŽe
umístěn do sběrných nádob (např. koberce, matrace, nábytek ..,

být

).

objemného odpadu je zajišťován alespoň jedenkrát ročně jeho odebíráním
na předem vyhiášených přechodných stanovištíchpřímo do zvláštních sběrných nádob
k tomuto účeÍuurčených. lnformace o sběru jsou zveřejňovány na úřednídesce obecního
úřadu, v,ýlepouých plochách, na intemetu.

2) Sběr a svoz

3)

Shromažďování objemného odpadu podléhá požadavkŮm stanoveným v Čl. 3 odst. 4.

čl. z
§hromažďování směsného kom u nálního odpadu

1) Směsný komunální odpad se shromažďuje do sběrných nádob, Pro účelytéto vYhláŠkY
se sběrnými nádobami rozumějí:

a) typizované sběrné nádoby - popelnice ffial a24Ol,
b) igelitové pytle černé,
c) kbntejner 1100lumístěný před bývalým obchodem.
oi' oopaótové koše, které isou umístěňy na veřejných prostranstvích v obci, sloužícíPro
odkládání drobného směsného komunálního odpadu.

2) Stanoviště sběrných nádob je místo, kde jsou sběrné nádoby trvale nebo

přechodně
oprávněnou
odpadem
komunálním
umístěny za účelémdalšíhonakládání se směsným
osobou. Stanoviště sběmých nádob jsou individuální nebo společná pro více uŽivatelŮ.

čt. g
Nakládání se stavebním odpadem

1) Stavebním odpadem se rozumí stavební a demoličníodpad. Stavební odPad není
odpadem komunálním,

2)

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

3) pro odložení stavebního odpadu je možnéobjednat

kontejner, ktgrÝ byde. Přistaven a
odvezen za úplatu. Objednávku kontejneru je možnézajistit prostřednicfvím obecního
úřadu Hracholusky.

čl. g

závěrečná ustanovení

této vyhlášky se zrušuje Obecně závazná vyhláŠka obce
1)
' Nabytím účinnosti
č. 1i2o16 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, vyuŽÍvání a
odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem, zde dne 24. 6.
2016.

2\

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2O2a.

Adam Hlaváček
místostarosta
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