Obec Hrušky
Obecně závazná vyhláška obce
č. 1/2010,
o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území obce
Hrušky a o systému nakládání se stavebním odpadem.
Zastupitelstvo obce Hrušky se na svém zasedání dne 5. 10. 2010 usnesením č 12/34/10 usneslo
vydat na základě § 84 odst. 2) písm. h) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), ve znění
pozdějších předpisů a v souladu s § 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“), tuto obecně
závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“).
Článek l.
Předmět a působnost vyhlášky
1) Vyhláška stanoví systém shromažďování sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů a systém nakládání se stavebním odpadem na území obce Hrušky.
2) Tato vyhláška se vztahuje na všechny fyzické osoby při jejichž činnosti vzniká komunální odpad
(dále jen „dotčené osoby“) s výjimkou osob, na které se vztahují povinnosti původců odpadu.
Vyhláška se dále vztahuje na právnické osoby a fyzické osoby mající oprávnění k podnikání
(původce odpadu), pokud se uzavřením písemné smlouvy zapojí do systému zavedeného obcí.
Článek II.
Základní pojmy
1) Komunální odpad je veškerý odpad vznikající na území obce při činnosti fyzických osob. Za
komunální odpad se nepovažuje odpad, který vzniká při činnosti právnických osob a fyzických
osob oprávněných k podnikání.
2) Oprávněná osoba každá osoba, která je oprávněna k nakládání s odpady podle zákona o
odpadech nebo podle zvláštních právních předpisů.
3) Původce komunálního odpadu je obec od okamžiku, kdy nepodnikající fyzická osoba odloží
komunální odpad na místě k tomu určeném. Obec se současně stane vlastníkem tohoto odpadu.
4) Nebezpečný odpad je odpad vykazující jednu nebo více z nebezpečných vlastností uvedených
v příloze č. 2 zákona o odpadech. Seznam nebezpečných odpadů je uveden v příloze č. 2
vyhlášky 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). Jedná se zejména o lednice,
televize, radiopřijímače, baterie a akumulátory, zbytky chemikálií, barev nebo rozpouštědel,
zářivky, obaly z plastu nebo kovu znečištěné škodlivinami.
5) Objemný odpad je složka komunálního odpadu, která pro velké rozměry nemůže být odkládána
do sběrných nádob na směsný odpad, např. starý nábytek, koberce.
6) Směsný odpad je složka komunálního odpadu, která zůstává po vytřídění složek komunálního
odpadu podle této vyhlášky.
7) Sběrná nádoba je typizovaná nádoba určená k odkládání směsného komunálního odpadu.
8) Sběrné středisko je místo, kam mohou dotčené osoby odevzdávat nebezpečné a vytříděné
složky komunálního odpadu.
9) Stavební odpad je odpad, který vzniká při stavební činnosti, např. beton, tašky, keramika,
sádrové stavební hmoty, plasty, sklo, dřevo, kámen, omítka, izolační materiály, výkopová zemina.

10) Sběr komunálního odpadu je jeho soustřeďování právnickou osobou nebo fyzickou osobou
oprávněnou k podnikání od jiných subjektů za účelem jejich předání k dalšímu využití nebo
odstranění.
Článek III.
Systém třídění komunálního odpadu
Komunální odpad se třídí na tyto složky:
tříděný odpad, kterým je papír (lepenka, noviny, časopisy, reklamní letáky, kancelářský papír,
sešity, knihy), kovy (plechovky a konzervy, plechy, kovové součásti), sklo bílé (bílé lahve od
nápojů, bílé skleněné nádoby, tabulové sklo), sklo barevné (barevné lahve od nápojů, barevné
skleněné nádoby), plasty (PET lahve, kompozitní obaly - tetrapack, kelímky, sáčky, folie),
nápojové kartóny, guma (pneumatiky z osobních automobilů, pryžové hadice a těsnění).
b) objemný odpad,
c) nebezpečné složky komunálního odpadu,
d) směsný odpad.

a)

Článek IV.
Shromažďování tříděného odpadu
1) Tříděný odpad je shromažďován do zvláštních sběrných nádob.
2) Zvláštní sběrné nádoby jsou umístěny:
a) sběrné středisko obce Hrušky za areálem místní hasičské zbrojnice – veškeré nádoby na
tříděný odpad,
b) ulice Břeclavská u hostince „Talábův šenk“ a ulici Hlavní u bývalé autobusové zastávky - sklo
bílé a sklo barevné.
c) ulice Nádraží před domem č. p. 506 – sklo bílé a sklo barevné.
3) Plasty v průsvitných pytlích a nápojové kartony v červených pytlích lze odložit na stanoviště
sběrných nádob v den svozu plastů.
Článek V.
Sběr a svoz nebezpečných složek komunálního odpadu
Sběr a svoz nebezpečných složek komunálního odpadů je zajišťován ve sběrném středisku obce
Hrušky za areálem místní hasičské zbrojnice.
Článek VI.
Sběr a svoz objemného odpadu
Sběr a svoz objemného odpadu je zajišťován jeho odebíráním na stanovištích sběrných nádob v den
svozu objemného odpadu. Objemný odpad lze také odevzdat ve sběrném středisku obce Hrušky za
areálem místní hasičské zbrojnice.
Článek VII.
Shromažďování směsného odpadu
1) Směsný odpad se shromažďuje do sběrných nádob. Pro účely této vyhlášky sběrnými nádobami
jsou
a) typizované sběrné nádoby – popelnice určené ke shromažďování směsného komunálního
odpadu,
b) odpadkové koše, které jsou umístěny na veřejných prostranstvích v obci, sloužící pro
odkládání drobného směsného komunálního odpadu.
2) Stanoviště sběrných nádob je místo, kde jsou sběrné nádoby trvale nebo přechodně
umístěny za účelem odstranění směsného odpadu oprávněnou osobou. Stanoviště sběrných

nádob jsou individuální nebo společná pro více uživatelů.
Článek VIII.
Nakládání se stavebním odpadem
1) Stavební odpad lze použít, předat či zlikvidovat zákonem stanoveným způsobem.
2) Odložení stavebního odpadu je možné za úplatu v množství do 1m3/osoba/rok ve sběrném
středisku obce Hrušky za areálem místní hasičské zbrojnice.
Článek IX.
Závěrečná ustanovení
1) Touto vyhláškou se zrušuje vyhláška č. 1/2001 o stanovení systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území obce
Hrušky, včetně systému nakládání se stavebním odpadem.
2) Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. 11. 2010.
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