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Zastupitelstvo obce Hojanovice
obecně závazná vyhláška obce Hojanovice o stanovení obecního
systému odpadového hospodářství 212021
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zastuoitelstvo obce Hoianovice se na svém zasedání dne /.ť..'íusnesením e./4/.lt:É,í...,usneslo vydat na základě § 59 odst. 4zákonač.541t2O2O Sb.,
o odpadech (dále jen ,,zákon o odpadech"), a vsouladu s § 10 písm. d) a § 84 odst.2 písm.
h) zákona ó. 12812000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto
obecně závaznou vyhlášku (dále jen ,,vyhláška"):

čl. t

úvodníustanovení

1) Tato vyhláška stanovuje obecní systém odpadového hospodářství na územíobce
Hojanovice.

2)

Každý je povinen odpad nebo movitou věc, které předává do obecního systému, odkládat na
místa určená obcí v souladu s povinnostmi stanovenými pro daný druh, kategorii nebo
materiál odpadu nebo movitých věcízákonem o odpadech a touto vyhláškou1.

3) V

okamžiku, kdy osoba zapojená do obecního systému odložímovitou věc nebo odpad,
s výjimkou výrobků s ukončenou životností,na_ místě obcí k tomuto účeluurčeném,stává se
obec vlastníkem této movité věci nebo odpadu2.

4)

Stanoviště sběrných nádob je místo, kde jsou sběrné nádoby trvale nebo přechodně
umístěny za účelemdalšího nakládání se směsným komunálním odpadem. Stanoviště
sběrných nádob jsou individuální nebo společná pro více uživatelů.

čl. z
Oddělené soustřed'ování komunálního odpadu

1) Osoby předávající komunální odpad na místa určená obcí jsou povinny odděleně
soustřed'ovat následující složky:
a) Biologické odpady,
b) Papír,
c) Plasty včetně PET lahví,
d) Sklo,
e) Kovy,
f) Nebezpečné odpady,
g) Objemný odpad,
h) Jedlé oleje a tuky,
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2)

na těchto stanovištích:
Zvláštn í sběrné nádoby sou umístěny

3) Zvláštnísběrné nádoby jsou barevně
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čl. +
odpadu
Svoz nebezpečných složek komuná|ního
1)SvoznebezpeÓnýchsloŽekkomunálníhoodpadujezajišťovánminimálnědvakrátročně
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čl. s
Svoz objemného odpadu

1) Svoz objemného odpadu je zajišťován dvakrát ročně jeho odebíráním na

předem

vyhlášených přechodných stanovištích přímo do zv|áštníchsběrných nádob k tomuto
účeluurčených. lnformace o svozu jsou zveřejňovány na úřednídesce Obecního úřadu
Hojanovice.

čI. s
Soustřed'ování směsného komunálního odpadu

1)

2)

Směsný komunální odpad se odkládá do sběrných nádob. Pro účelytéto vyhlášky se
sběrnými nádobami rozumějí popelnice.
Soustřed'ování směsného komunálního odpadu podléhá požadavkůmstanoveným

vč1.3odst.4a5.

čl. z
závéreéná ustanovení

1) Nabytím účinnostitéto vyhlášky se zrušuje obecně závazná vyhláška obce Hojanovice
Č,112019 o stanovení systém shromažd'ování, sběru, přepravy, třídění, využívánía

odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na územíobce
Hojanovice.

2)

Tato vyhláška nabývá účpnostipatnáctým dnem po dnivyhlášení.
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