l
obec Hrušky
obecně závazná vyh láška
obce Hrušky
č.112015,
o stanovenísystémushromažd'ování,
sběru, přepravy,třídění,využivání
a odstraňováníkomunálníchodpadůa nakládáníse stavebnímodpademna území
obce Hrušky
Zastupite|stvo
obce Hruškyse na svémzasedánídne 10' 12' 2015 usnesenímč' 7l08l15
usnes|ovydat na zák|adě$ 17 odst.2 zákona č' 18512001
Sb., o odpadecha o změně
předpisů(dá|ejen ,,zákono odpadech..),
někteých da|šíchzákonŮ,ve zněnípozdějších
"
v souladus $ 10 písm.d) a S 84 odst.2 písm.h) zákonač,.12812000
Sb., o obcích(obecní
předpisů(dá|ejen ,,zákono obcích..),
zřízení),ve znění pozdějších
tuto obecně závaznou
vyh|ášku:
č l .t
Úvodní ustanovení
Tato obecně závazná vyh|áška(dá|e jen ,,vyh|áška..)
stanovujesystémshromaŽd'ování,
přepravy,
sběru,
třídění,vyuŽívánía odstraňováníkomuná|níchodpadůvznikajícíchna
území
obce Hrušky,
včetněnakládání
se stavebním
odpadem1).

čl.z

Tříděníkomunálníhoodpadu
1) Komunální
odpadse třídína s|oŽky:
původu)
a) Bio|ogické
odpady(minimá|ně
rost|inného
b) Papír,
c) PlastyvčetněPET |ahví,
d) Nápojovékartony,
e) Sklo,
f) Kovy,
g) Nebezpečné
odpady,
h) objemnýodpad,
i) Směsnýkomuná|ní
odpad.
2) Směsným komuná|nÍm
odpademse rozumízby|ý komuná|ní
odpad po stanoveném
podle
vytřídění
odstavce1 písm.a), b),c),d),e),f),g) a h).

čt.s

Shromažd'ovánítříděnéhoodpadu

l) vyntáškaMinisterstvaŽivotníhoprostředíč.
381t2}o1Sb., kterouse stanovíKata|ogodpadů,Seznam
nebezpečných
odpadůa seznamyodpadůa státůpro úče|y
vyvozu,dovozu a tranzituodpadůa postuppři
udě|ování
souh|asuk uývozu,dovozua tranzituodpadů(Kata|og
odpadů)

1 ) Tříděnýodpadje shromaŽd'ovándo zv|áštních
sběrnýchnádob.
2 ) Zv|áštní
sběrnénádobyjsou umístěnyna těchtostanovištích:
a) Sběrné středisko obce Hrušky za areá|em místníhasičskézbrojnice - veškeré
nádoby na tříděnýkomuná|níodpad,
b) U|ice Břec|avská u hostince ,,Ta|ábůvšenk..a u|ice H|avníu býva|éautobusové
zastávky - sk|o bí|éa sk|o barevné
c) U|iceNádraŽípřed domem č.p.506 - sk|o bíléa sk|o barevné
3) Zv|áštní
sběrnénádobyjsou barevněod|išenya označenypřís|ušnými
nápisy:
a)
b)
c)
d)
e)
0

Bio|ogické
odpady - sk|ádka
_
Papír modý kontejner
P|asty,PET |ahve,ige|itové
pyt|e,barva průh|edná,
Nápojovékartony,ige|itovépytle, barva červená
Sk|o barevné_ ze|enýkontejner,bí|ýkontejner- sk|o bí|é
Kovy - vo|ná p|ochana sběrnémstředisku

4) Do zv|áštních
sběrných nádob je zakázáno uk|ádatjinés|oŽkykomuná|ních
odpadů,neŽ
pro kteréjsou určeny.

Čl.+
Sběr nebezpečného
odpadu
Sběr nebezpečnéhoodpadu2)je zajišt'ovánprůběŽněve sběrném středisku obce
Hruškyza areá|emmístníhasičskézbrojnice,

čl.s

Sběr a svoz objemnéhoodpadu
1 ) obj9mný odpad je takovýodpad, kteý vzh|edemke sým rozměrůmnemůŽebýt

umístěn
do sběrnýchnádob(např.koberce,matrace,nábytek.'. ).

2 ) objemnýodpadje sbíránprostřednictvím
sběrnéhostřediskav Hruškáchumístěným
za
areá|emmístní
hasičské
zbrojnice.
3 ) ShromaŽd'ováníobjemného
poŽadavkům
odpadupod|éhá
stanoveným
v č|.3 odst.4.
Člo
ShromaŽd'ování
směsnéhokomuná!níhoodpadu
1 ) Směsnýkomuná|ní
odpadse shromaŽd'qe
do sběrnýchnádob.Pro úče|y
tétovyh|ášky

se sběrnýminádobamirozumějí:
pope|nice určenéke shromaŽd'ování
směsného
komuná|ního
odpadu,
b) odpadkovékoše,kteréjsou umístěnyna veřejnýchprostransfuích
v obci, s|ouŽící
pro
odkládání
drobného
směsného
komuná|ního
odpadu.

a ) typizovanésběrné nádoby

2) Vyh|áškaMinistersfuaživotního
prostředíč' 381|2oO1Sb., kterou se stanovíKatalog odpadů,Seznam
nebezpečných
odpadůa seznamyodpadůa státůpro úče|y
vyvozu,dovozua tranzituoópaob a postuppři
udě|ování
souh|asuk r,n'ývozu,
dovozua tranzituodpadů(Kata|og
odpadů)

,,
l

2) Stanovištěsběrnýchnádob je místo,kde jsou sběrnénádobytrva|enebo přechodně
odpademoprávněnou
nak|ádání
se směsnýmkomuná|ním
za úěe|em
dalšího
umístěny
jsou
províceuŽivate|ů.
individuá|ní
nebospo|ečná
sběrnýchnádob
osobou.Stanoviště

ct.7

Nak!ádáníse stavebnímodpadem
odpad. Stavebníodpad není
1 ) Stavebnímodpademse rozumístavebnía demo|iční
odpademkomuná|ním.

předatčiodstranitpouzezákonemstanovenýmzpůsobem.
2 ) Stavebníodpad|ze pouŽít,
je moŽnéza úp|atud|e
do 1 m3/osoba/rolď
4) od|oŽenístavebního
odpaduv mnoŽství
ceníkuve sběrnémstřediskuobce Hruškyza areá|emmístní
radouobce schvá|eného
zbrojnice.
hasičské

cr.o

Závěreénáustanovení
1 ) Nabytím Účinnosti této vyhlášky se zrušuje obecně závazná vyh|áška obce

a odstraňování
sběru,přepravy,třídění,vyuŽívání
č. 112010,o systémushromaŽdbvání,
na Územíobce Hruškya o systémunakládáníse
komuná|ních
odpadůvznikajících
odpadem,ze dne 5. 10. 2010,ve zněníobecně závaznévyh|áškyobce č.
stavebním
212011, kterou se mění a dop|ňuje obecně závazná vyh|áška obce
a odstraňování
sběru,přepravy,třídění,vyuŽívání
č' 112010,
o systémushromaŽd'ování,
na územíobce Hruškya o systémunak|ádáníse
komuná|ních
odpadůvznikajících
ze dne24,2' 2011.
odpadem,
stavebním

patnáctýmdnempo dni vyhlášení.
2 ) Tatovyh|áškanabýváúčinnosti
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místostarosta

/

úřadudne:
desceobecního
Vyvěšenona úřední
úřadudne:
deskyobecního
Sejmutoz úřední

starostka
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