OBEC HORNOSÍN
Obecně závazná vyhláška
obce Hornosín
č. 01/2012,
o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na katastrálním území
obce Hornosín, včetně systému nakládání se stavebním odpadem
Zastupitelstvo obce Hornosín se na svém zasedání dne 27. ledna 2012 usnesením č. 7/2012
usneslo vydat na základě § 17 odst. 2 zákona č.185/2001 Sb., o odpadech a o změně
některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o odpadech“),
a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon o obcích“), tuto obecně závaznou
vyhlášku:
Čl. 1
Úvodní ustanovení
Tato obecně závazná vyhláška (dále jen „vyhláška“) stanovuje systém shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na katastrálním
území obce Hornosín, včetně nakládání se stavebním odpadem1).
Čl. 2
Třídění komunálního odpadu
1) Komunální odpad se třídí na:
a) tříděný odpad, kterým je papír, nápojové kartony, sklo, plast, včetně PET lahví, železo
a kovy
b) objemný odpad, kterým je nábytek, koberce, matrace apod.
c) nebezpečné složky komunálního odpadu, kterými jsou olejové filtry, olověné
akumulátory, odpad s obsahem rtuti, výbojky, zářivky, staré nátěrové hmoty, odpadní
oleje, apod.
d) elektroodpad (fény, toustovače, holící strojky, hračky, fotoaparáty, vrtačky, myši,
klávesnice, kalkulačky, mobilní telefony, televizory, monitory, pračky, apod.)
e) směsný odpad.
2)

Směsný odpad je zbylý
odst. 1 písm. a), b), c), d).
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Vyhláška č.381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy
odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu,
dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů)

Čl. 3
Shromažďování tříděného odpadu
1) Tříděný odpad je shromažďován do zvláštních sběrných nádob v obci nebo jej lze
odevzdávat na určeném sběrném místě.
2)

Zvláštní sběrné nádoby jsou barevně odlišeny, označeny příslušnými nápisy a umístěny:
a) SKLO, barva zelená, kontejner je umístěn u dílny ZD (vedle velkoobjemového
kontejneru na směsný odpad).
b) PLASTY, PET lahve, nápojové kartony, barva žlutá, kontejnery jsou umístěny u
zastávky autobusu na návsi v obci
c) PAPÍR (noviny, časopisy, kartony apod.), barva modrá, kontejner je umístěn u
zastávky autobusu na návsi v obci.
d) drobný ELEKTRO odpad (fény, toustovače, holící strojky, hračky, fotoaparáty,
vrtačky, myši, klávesnice, kalkulačky, mobilní telefony, apod.), sběrný box je umístěn
na OÚ a je k dispozici v úředních dnech nebo po dohodě se starostou.
e) KOVY (železný šrot, hliník, barevné kovy, plechovky, hrnce apod.), lze odkládat u
dílny ZD v obci.
Čl. 4
Sběr a svoz nebezpečných složek komunálního odpadu

1)

Sběr nebezpečných složek komunálního odpadu2) je zajišťován celoročně jejich
odebíráním na Sběrném dvoře v Blatné, se kterým má obec Hornosín uzavřenu
smlouvu, anebo je jednorázově odvezen. Informace o sběru a odvozu jsou zveřejňovány
na úřední desce obecního úřadu a vyhlášeny v místním rozhlase.

2)

ZÁŘIVKY, VÝBOJKY, ŽÁROVKY, lze odkládat do sběrného boxu, který je
umístěn na OÚ a je k dispozici v úředních dnech nebo po dohodě se starostou.
Čl. 5
Sběr a svoz objemného odpadu

1)

2)

Objemný odpad je takový odpad, který vzhledem ke svým rozměrům nemůže být
umístěn do sběrných nádob (např. koberce, matrace, nábytek, apod.).

Vyhláška č.381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů
a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu
odpadů (Katalog odpadů)

2)

Sběr a svoz objemného odpadu je zajišťován jednorázově jeho odevzdáním na určené
místo. Informace o sběru a svozu jsou zveřejňovány na úřední desce obecního úřadu a
vyhlášeny v místním rozhlase.
Čl. 6
Shromažďování směsného odpadu

1)

Směsný odpad se shromažďuje do sběrné nádoby. Pro účely této vyhlášky sběrnou
nádobou je velkoobjemový kontejner určený ke shromažďování směsného
komunálního odpadu, umístěný za dílnou ZD, v k. ú. Hornosín.
Čl. 7
Nakládání se stavebním odpadem

1)

Stavební odpad je stavební a demoliční odpad. Stavební odpad vzniká při různých
úpravách a opravách bytu či rodinného domu. Stavební odpad (stavební suť, zemina,
kamení, asfaltová lepenka, eternit) nepatří do běžného směsného komunálního odpadu.

2)

Stavební odpad lze použít, předat či zlikvidovat zákonem stanoveným způsobem a
každý stavebník si jej hradí vlastními náklady.

3)

Pro odložení stavebního odpadu je možné objednat kontejner, který bude přistaven
a odvezen za úplatu. Objednávky přijímá starosta obce.
Čl. 8
Závěrečná ustanovení

1)

2)

Nabytím účinnosti této vyhlášky se zrušuje Obecně závazná vyhláška obce č. 01/2008
o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálního odpadu, včetně systému nakládání se stavebním odpadem na území obce
Hornosín.
Tato vyhláška nabývá účinnosti 15. dnem po dni jejího vyhlášení.

Hana Červenková v.r.
místostarosta obce

Ing. František Vrbský v.r.
starosta obce

Zveřejněno na úřední desce a současně na elektronické úřední desce:
Vyvěšeno na úřední desce obecního úřadu dne:

30.1.2012

Sejmuto z úřední desky obecního úřadu dne:

15.2.2012

