OBEC HOJANOV|CE
Obecně záv azná vyh láška
é. 1l2o1g,

o

stanovení systému shromaždbváni, sběru, přepravy, třídění, využiváni
se stavebním obp"i". n"

a odstraňování komunálnich odpadů a nakládání
územi obce Hojanovice

č,fu7

Zastupitelsfuo obce Hojanovice se na svém zasedáni ant..?,.%"nesenim
usneslo vydat na základě § ,17 odst. 2 zákona č.185/200.1 su,
a o změně něktených dalšíchzákonů, ve. zně.ní pozdějších preopistr
"op.iJ.ň

"

]jará i"ňl,.ár".
o.odpadech"),avsouladus§,1.0písm.d)a§8aoast.zpióm,ňlrárióň"É.liiilžooo
-pozoeFcn
Sb.., o obcích (obecní zřízení), ve
i,r"opi"ú-iJái" Ě"-"rar".
.znéní
o obcích"), tuto
obecně závaznou vyhlášku:

čl. t
uvodní ustanovení

Tato obecně závazná vyhláška_.
_
.(dále jen ,,vyhláška") stanovuje systém
sh,romažďování, sběru, qřepr9vy,
třídění, vyiržíváňi a odstraňování komunálních
odpadů vznikajících na územíóbce Holanóvice, věetně náxrJáani
odpadem1.
""-"iJu""uni.,'
ěl.z

Třídění komunálniho odpadu

(1) Komunální odpad se třídí na:

a)
b)

c)

d)

e)
f),
g)
h)

i)
(2)

papír,
plast (včetně PET lahví a nápojových kartonů),
sklo,
kovy,
jedlé tuky a oleje,
biologicky rozložitelný odpad rostlinného původu,
objemný odpad,
nebezpečnésložky komunálního odpadu,
směsný odpad.

směsný. odpad je zbylý komunální odpad po stanoveném
vytřídění dle
odst. 1 písm. a) ažh),

čt, s
Shromažd'ování tříděného odpadu
(1) Tříděný odpad je shromaždbván do zvláštních
sběrných nádob.
1

Vyhláška Ministerstva životníhoprostředí ě. 93/2016 Sb.,
o katalogu odpadů.
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,/ó/?

(2) Zvláštní sběrné nádobyjsou umístěny u čp. 50 (u obecního
úřadu).
(3) Zvláštní sběrné nádoby jsou barevně odlišeny a označeny příslušnými
nápisv;
a) biologicky rozložitelný.odpad rostlinnéhó původu - Éoi.,t";nuýnnjáá;;ry
b) papír a lepenka - kontejner modré barvy,
9) sklo
{?.ry a nápojové kartony - kontejner ž|utébarvy,
d)
barevné - kontejner zelené barvy,
jedlé
e)
tuky a oleje,
kov - kontejner plechový označen nápisem ,,kov''.
(4) Jedlé oleje a tuky je možnéceloročně ukládat v uzavřených pET
lahvích do
sběrné nádoby před budovou obecního úřadu,

í)

(5) Do zvláštních sběrných nádob

je

odpadů, než pro které jsou určeny.

zakázáno ukládat jiné složky komunálních

č1.1
Sběr a svoz nebezpečných složek komunálního odpadu
9!ěI . :u9i nebezpečných složek.komunálního odpadů2 je zajišťován dvakrát ročně
jejich odebíráním
na předem vyhlášených přechobných'stanbvištích Jo iuiástni"n
sběrných nádob k tomuto sběru určených, nebo přímó do sběrného
uo.u. lnio-u""
o sběru jsou zveřejňovány na úřední desce obecňího úřadu
a u ,istnimÉiiia.",

čl. s

Sběr a svoz objemného odpadu
(1) objemlý
je takový odpad, ktený vzhledem ke srným
rozměrům nemůžebýt
9dp9d
umístěn do sběrných nádob (např. koberce, matrace, nbtyte01.

(z) s!01 a svoz objemného-odpadu je zajišťován dvakrát ročně jeho
odebíráním na
pl"9:l vyhlášených přechodných_ sianovištích přímo do žvrastnřn
sl8inlicn
nádob k tomuto účeluurčených. lnformace o sběiu
zver";ňáuJ.v
1sou
* ,ir"o.i
desce obecního úřadu.

čl. s
Shromaždbváni směsného odpadu
(1) směsný odpad se shromažd'uje do sběrných nádob, ktenými jsou
typizované
sběrné nádoby - popelnice určenéke shromaždbváni .rc"neňo
Řo,i'iinárnino
odpadu.

(2) Stanoviště sběrných nádob je místo, kde jsou sběrné nádoby
trvale nebo
přechodně umístěny za účelemodshanění směsného
odpadu oprávněnou
osobou. Stanoviště sběrných nádob jsou společná pro více uživatelů,
nebo
individuální.

2

Vyhláska Ministerstva životníhoprostředí č. 93/2016 sb., o katalogu
odpadů.

2

(1)

ě1,1
Nakládání se stavebním odpadem
stavební odpad je stavební a demoličníodpad. stavební odpad
není odpadem

komunálním.

(2) stavební odpad lze použít,předat či zlikvidovat zákonem
způsobem,
(3) pro odložení stavebního odpadu je možno objednat obecní
bude přistaven

v Hojanovicích,

a

odvezen

za

úplatu. ouiáonavr<v-

stanoveným

kontejner,

priii.j-ářá".i

ktery7

,r"o

čl. a
zrušovací ustanoveni
Touto vyhláškou se ruší,obecně.závazná vyhláška obce
Hojanovice -vyiilvani
1l2o15,
ostanovení systému shromažd'ování, sběru, přepravy,-iiió;i č.
a odstraňování komunálních odpadů a nakládání '""
oopaoem ná-,iz"mi
obce Hojanovice, ze dne 27.2,2015.
"t"u"uňi,

čl. s
Úěinnost
Tato vyhláška nabývá účinnostipatnáctým dnem po dni
vyhlášení.

Marie Moravcová
místostarostka
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