oBEc HNÁTNIGE
Zastupitetstvoobce HNÁTNlcE
obecně závazná vyhláškaobce Hnátniceé.112021
o stanoveníobecníhosystémuodpadovéhohospodářství
Zastupite|stvo
č.8|812021
obce Hnátnicese na svémzasedánídne 15.12,2021
usnesením
usneslovydatna zák|adě$ 59 odst.4 zákonač.54112020
Sb., o odpadech(dálejen ,,zákon
2 .0 0 0 S b . ,
o o d p a d e c h . . ) , a V s o u | a d u s S 1 0 p í s m . d ) a $ 8 4 o d s t . 2 p í s m ' h ) z á k1o2n8a1č
předpisů,tuto obecně závaznou vyh|ášku
o obcích(obecnízřízení),ve znění pozdějších
(dá|ejen,,vyh|áška..):
čl.t
Úvodníustanovení
1)
Tato vyh|áškastanovujeobecnísystémodpadového
na územíobce
hospodářství
Hnátnice,včetněnakládání
se stavebním
odpadem).
2)
KaŽdýje povinenodpad nebo movitouvěc, kterépředává do obecníhosystému,
prodanýdruh,kategorii
odk|ádatna místaurčenáobcívsou|adus povinnostmi
stanovenými
nebomateriá|
odpadunebomovitých
věcízákonemo odpadecha toutovyh|áškoul.
3)
V okamŽiku,kdy osoba zapojenádo obecníhosystémuod|oŽímovitouvěc nebo
odpad,s výjimkouvýrobků
na místěobcík tomutoúče|u
s ukončenou
Životností,
určeném,
stáváse obecv|astníkem
tétomovité
věci neboodpadu2.
4)
Stanoviště
sběrnýchnádobje místo,kdejsou sběrnénádobytrva|enebopřechodně
umístěnyza účelemda|šíhonak|ádáníse směsnýmkomunálním
odpadem.Stanoviště
províceuŽivate|ů.
sběrnýchnádobjsou individuá|ní
nebospo|ečná

čl.z

oddě|enésoustřed'ováníkomunálníhoodpadu
5)
osoby předávající
komuná|ní
odpad na místaurčenáobcíjsou povinnyoddě|eně
soustřed'ovat
nás|eduj
ícís|oŽky:
a)
Biologickéodpady
b) Papír
c)
Plasty včetněPET lahvía nápojovýchkartonŮ
d)
Sk/o
e)
Kovy
f)
Nebezpečné
odpady,
g)
objemnýodpad,
1 61 zákona o odpadech
5
2 60 zákona o odpadech
5

h)
i)

Jedléoleje a tuky
Směsnýkomunálníodpad

odpadpo stanoveném
6)
Směsnýmkomuná|ním
odpademse rozumízby|ýkomuná|ní
pod|eodstavce1 písm.a), b),c),d),e),í),g),a h) .
vytřídění
7)
objemný odpad je takovýodpad, kteý vzh|edemke svým rozměrůmnemůžebyt
umístěndo sběrnýchnádob(např.koberce,matrace,náb1ttek,
... ).
čl.g
Soustřeďovánípapíru,p|astů,skla, kovů,biologlckéhoodpadu,jedIýcholejůa tuků,
textilu
1)
Papír,p|asty,sk|o,kovy,bio|ogické
odpady,jed|éo|ejea tuky,texti|se soustřed'ujído
zv|áštních
sběrnýchnádob,kteými jsou kontejnery
o objemu120,24o a 1100 |, sběrné
zvonyna sk|oa ve|koobjemové
kontejnery
na bioodpada pyt|e.
2)
Zv|áštní
na těchtostanovištích:
sběrnénádobyjsou umístěny
-nádobyna p|ast/tetrapak,
papíra směsnýkomuná|ní
v domácnostech
odpadjsou umístěny
a u bytovýchdomůs pravide|ným
u autobusové
svozemdůmod domu a na stanovištích
domuč.p.
zastávkyHnátnicehorní,před pohostinstvím
U PstrouŽkačp.193 a u bytového
267
-nádobyna ostatní
tříděný(sk|o,jed|éo|ejea tuky,kovyz domácností)
odpadjsou umístěny
na stanovištích
u autobusové
zastávkyHnátnicehorní,před pohostinstvím
U PstrouŽkačp.
193,před obecnímúřademčp.87, u prodejnyKonzum,u Nebíčka
a u bytovýchdomůčp.
2 6 7 , 2 6 8a 2 7 0 .
-ve|koobjemové
pro uk|ádání
původu
pod ěp. 51,
kontejnery
biologického
odpadurost|inného
parkovišti
protiobecnímu
p|ošeprotipohostinství
na
U PstrouŽka
úřadučp'87, na odstavné
jsouzveřejňovány
čp.193.|nformace
o sběrua umístění
v místním
rozh|asea na webouých
stránkáchobce.
3)
a)
b)
c)
d)
e)
í)

přís|ušnými
Zv|áštní
sběrnénádobyjsou barevněodIišeny
a označeny
nápisy:
Biologickéodpady,baruahnědá
Papír,barvamodrá
Plasty, PET lahve,nápojovéobaly baruažlutá
Sklo,baruabíláa zelená
Kovy, barva šedá
JedIéolejea tuky,baruačernás nápisem TUKY A JEDLÉ)LEJE

4)
Do zv|áštních
sběrnýchnádobje zakázánoukládatjinésloŽkykomuná|ních
odpadů,
neŽpro kteréjsou určeny.
5)
Zv|áštní
sběrnénádobyje povinnostp|nittak, aby je by|omoŽnouzavříta odpadz
povahaodpadu,je nutnoobjemodpadu
nichpři manipu|aci
nevypadáva|.
Pokudto umoŽňuje
předjehood|oŽením
do sběrnénádobyminima|izovat.

čt.+

odpadu
Svoz nebezpeěnýchsložekkomuná|ního
minimá|nědvakrát
1)
Svoz nebezpečných
odpaduje zajišťován
s|oŽekkomuná|ního
přímo do
roěně jejich odebíránímna předem vyh|ášenýchpřechodnýchstanovištích
jsou
zveřejňovány
lnformaceo sběru
zvláštních
sběrnýchnádob k tomutosběru určených.
formou|etáků
do schránek,v místním
rozh|ase,
na webovýchstránkáchobce.
2)
Soustřed'ování
nebezpečných
s|oŽekkomuná|ního
odpadu podléhápoŽadavkům
stanoveným
v č|.3 odst'4 a 5.

čl.s

Sběr a svoz kovů
jedenkrátročněodebíráním
1) Sběr a svoz kovůje zajišt'ován
na předem stanovených
přechodnýchstanovištích.
rozh|asea na
|nformaceo sběrujsou zveřejňoványv místním
webovýchstránkáchobce'
je moŽnékovy odevzdávatV provozovněspo|eěnostiAL PoHoDA Lanšperk
2) Ce|oročně
č.p.29'

čl.s

Svoz objemnéhoodpadu
1)
na
Svoz objemného
odpaduje zajišťován
minimá|ně
dvakrátročnějejichodebíráním
předemvyhlášených
přechodných
přímodo zv|áštních
stanovištích
sběrnýchnádobk tomuto
sběruurčených.
|nformace
formou|etáků
do schránek,v místním
o sběrujsou zveřejňovány
rozhlase,na webovýchstránkáchobce.
poŽadavkŮm
2)
Soustřed'ování
objemného
odpadupod|éhá
stanoveným
v ě|.3 odst.4 a
5.

čl.z

Soustřeďovánísměsnéhokomunálníhoodpadu
1)
Směsnýkomuná|ní
odpadse odk|ádádo sběrnýchnádob.Pro úče|y
tétovyh|ášky
se
sběrnýminádobamirozumějí:
a)
typizované sběrné nádoby (p|astové nebo kovové pope|nice) určené
ke shromaŽd'ování
směsného
komunálního
odpadu,
b)
odpadkovékoše,kteréjsou umístěnyna veřejnýchprostranstvích
v obci, s|ouŽící
proodk|ádání
drobného
směsného
komuná|ního
odpadu.
2)
Soustřed'ování
směsnéhokomuná|ního
odpadu pod|éhápoŽadavkům
stanoveným
včl.3odst.4a5.

čl.o

Nakládánís komunálnímodpademvznikajícím
na územiobce pfi činnostiprávnických
a podnikajícíchfyzických osob
1)
fyzickéosoby zapojenédo obecníhosystémuna základě
Právnickéa podnikající
4, 5,6 tétovyh|ášky
na místech
d|eč|.3,
sm|ouvys obcíkomuná|ní
odpadd|eč|'2 předáva1í
2)
Výšeúhradyza zapojenído obecníhosystémuse stanovídohodou.
3)
Úhrada se vybírájednorázověa to v hotovostinebopřevodemna účet.

čl.s

1)

Nak!ádánís výrobky s ukončenouživotnostív rámci službypro výrobce
(zpětnýodběr)
Životností:
obec v rámcis|uŽbyprovýrobcenak|ádás těmitovýrobkys ukončenou

a) bateriea akumu|átory
2)
Výrobky s ukončenouŽivotnostíuvedenév odst. 1 |ze předávat do označených
kontejnerŮ
U PstrouŽkaa u prodejnyKonzum.
č l .t o
|nformaceo nakládánís demoličním
a stavebnímodpadem
1) Stavebním
odpademse rozumístavební
a demo|iční
odpad.Stavební
odpadnení
odpademkomuná|ním
předatčiodstranitpouzezákonemstanoveným
2) Stavebníodpad|ze pouŽít,
způsobem.

cl. 1í
Závěrečnáustanovení
1) NabytímÚčinnosti
tétovyh|ášky
se zrušujeobecnězávazná vyh|áškaobce
č.112016
o stanovenísystému
shromaŽd'ování,
sběru,přepravy,
třídění,
využívání
a odstraňování
komuná|ních
se stavebním
odpadůa nak|ádání
odpademna územíobce
Hnátnice
2) Tatovyh|áška
nabýváÚčinnosti
dnem

4á

Bc.VítČeruinka
místostarosta

ul

Ó'

Vyvěšenona úřední
desceobecního
úřadudne:
Sejmutoz úřednídesky obecníhoúřadudne:

