OBEC HRUBČlCE
zastupitelstvo obce Hrubčice
obecně závazná vyhláška
č,,ll2o,15 ,
o stanovení §ystému shromažd'ování, sběru, přepravy, třidění, využiváni
a odstraňování komunálních odpadů a nakládánise stavebnim odpadem na úzémí

obce Hrubčice

zastupitelstvo obce Hrubóice se na svém zasedáni dne 5,3,2015 usnesením č.4/11
usneslo Vydat na základě § 17 odst, 2 zákana é, 185l2oo1 sb,, o odpadech a o změně
některých dalšíchzákonů, ve zněni pozdějšíchpředpisů (dále jen ,,zákon o odpadech"), a
v §ouladu s § 10 písm, d) a § 84 odst, 2 písm, h) zákona ě, 128l2oo0 sb,, o obcích (obecní
zřízeni), ue znění pozdějších předpisů (dále jen ,,zákon o obcích"), tuto obecně záVaznou
vyhlášku:

čl. 1

úvodníuslanovení
Tato obecné záVazná Vyhláška (dále jen ,,Vyhláška") Stanovuje systém shromažd'ováni,
sběru, přepravy, třídění, VyužíVánia odstraňování komunálních odpadů Vznikajících
na územíobceHrubóice, vóetně nakládáni §e §tavebním odpadem])
čl. z
Tříděni komunálního odpadu

1) Komunálníodpad

se třídí na složky:

a) Bíologicky rozložitelnéodpady rostlínného původu,
b) Paph,
c) Plasty včetnéPET lahví,
d) sklo,
e) Kovy,
í) Nebezpečné odpady,
g) objemný odpad,
h) Nápojové kaftony,
i) směsný komunální odpad.

2) směsným komunálním odpadem se rczumi

zby|ý komunální odpad po stanovenérn
Vytříděni podle odstavce 1 písm. a), b), c), d), e), 0, g) a h),

č1.3
shromažd'ování třiděného odpadu

1) Tříděný odpad

je shromažďován do zvláštních sběrných nádob,

Vyhláška Minste,§ua životního prostředí č 381/2001 sb, ktero! se stanoví Kalalog odpadů Seznam
nebezpečných odpadů a seznamy odpadú a stálů pío úče]yuivozu, dovozu a tlanzilu odpadů a postup při
1)

t]dělovánísouhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Kalalog odpadú)

2) Zvláštní sběrné nádoby jsou umí§těny na těchto stanovištích:

a) lJ Lesíku - Kov, Biologicky rozlažitelnéodpady rostlinnéha původu
b) U Hřbitova - Směsný komunáIníodpad
c) Před Jednotou - Papír, Plasty, PET lahve, Nápojavé karíony, sklo
d) lJ donu č- 65 - Papír, Plasty, PET lahve, Nápojové kaňony, sl,Jo, Bíologicky
rozložitelnéodpady rostlinného půvadu

e) lJ autobusové zastávky na Kralické - Biologicky rozložitelnéodpady rostlinnéha

púvodu
f) lJ trafostanice - Biologicky razložitelnéodpady rostlinného původu
g) Na Bedíhošt'skéu kříže - Biologicky rozložitelnéodpady rostlinného původu
h) IJ autobusové zastávky na otonovské - Papír, Plasty, PET lahve, Nápojové kaftony,
sk/o
i) Na Palírně - Biologícky rozložitelnéodpady rostlinnéha původu
j) V otonavicích u hasíčskézbrojnice - Papír, Plasty, PET ]ahve, Nápojové kaňony, sklo,
Biologicky rozložítelnéodpady rostlinného původu
_

3) Zvláštní sběrné nádoby jsou barevně odlišeny a oznaěeny přislušnými nápisy:

a) Biologicky rozložitelnéodpady
b) Papír, baNa modrá,

rostlinného původu, baNa hnédá

c) Plasty, PET lahve, Nápojové kaftony,
d) sklo, baNa zelená,
e) Kovy,
4)

baNa žlutá,

betonový box.

Do zvláštních sběrných nádob je zakázáno ukládat jiné složky komUnálních odpadů, než
pro které jsou urČeny,

č1.4
sběr a svoz nebezpečného odpadu

1) Sběr a svoz nebezpečnéhoodpadu') je zajišťován dvakrát ročně jejich odebíráním na
předem vyhlášených přechodných stanovištich přímo do zv|áštnich sběrných nádob
ktomuto sběru urěených, lnformace o sběru jsou zveřejňovány na úředni dgsce
obecního úřadu, v mistním rozhlase a na internetu na elektronické úřednídesce,

2)

shromažd'ování nebezpečného odpadU podléhá požadavkům stanoveným

V

čl,3 odst,4,

č1.5
sběr a svoz objemného odpadu

1) objemný odpad je takový odpad,

ktený vzhledem

ke svým rozměrům nemúžebýt

Umí§těn do sběrných nádob např, koberce, matlace, nábytek a pod,

je zajlšt'ován dvakrát rocné jeho odebíráním na předem
vyhlášených přechodných stanovištich přímo do zvláštních sběrných nádob k tomuto
účeluurčených, lnformace o sběru jsou zveřejňovány na úřednídesce obecního úřadu, V
místnim rozhlase a na internetu na elektronické úřednídesce,

2) sběr a svoz objemného odpadu

3) shromažd'ování objemného odpadU

podléhá požadavkúmstanoveným V čl, 3 odst,4,

prostředi
381/200l sb,, klerou se sianovi KataLog odpadů, seznam
') VyhLáška L4lniste§tva živoiníhoodpadů a č,
státŮ pro účelyvývozu, dovozL] a tranztu odpadŮ a postlrp při
nebózpečných odpadů a seznamy
udětování souhlas! k Vrl/ozu, dovozu a tíanzllu odpadů (Kalalog odpadů)

)

ó1.6
shromažd'ování směsného komunálního odpadu

1) směsný komunálni odpad se
a)
b)

shromažd'u.je do sběrných nádob, Pro účelytéto Vyhlášky
rozumějí:
se sběrnými nádobami
typizované sběrné nádoby popetnice plastové a plechoVé, kontejnery nebo igelitové pytle
Určenéke shromažd'ování směsného komunálního odpadU,
odpadkové koše, které jsou umístěny na Veřejných prostranstvich V obci, sloužícípro
odkládání drobného směsného komunálního odpadu,

nádob je místo, kde j§ou sběrné nádoby trvale nebo přechodně
umistěny za účelemdalšíhonakládáni se směsným komunálním odpadem oplávněnou
osoboU, stanoviště sběrných nádob jsou individuální nebo §poleóná pro Více uživatelů,

2) Stanoviště §běmých

čl,7

Nakládání se stavebním odpadem

1) stavebnim odpadem se rozumí stavební a demoličníodpad. stavební odpad není
odpadem komunálním,

2)

stavební odpad lze použít,předat či odstranit pouze zákonem stanoveným způsobem,

čl. s
závěleéná ustanovení

1) Nabytím úóinnosti téio Vyhlášky se zrušuje obecně záVazná Vyhláška
č, 1/2oo8, o stanovení systému shromažd'ování, sběru, přeplavy, tříděni, využivání a
odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na územíobce
Hrubčice ze dne 17. 6.2oo8.

2)

Tato Vyhláška nabýVá účinnostidnem 1,4,2015,
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Milan N/]lateček
starosta

lng, Helena Hochová
mistostarosta

Vyvěšeno na úřednidesce obecniho úřadu dne: 6, 3, 2015
sejmuto z úřední desky obecniho úřadu dne:

')1 3 Lt'|,5

