
OBEC HRABŮVKA
Zastupitelstvo obce Hrabůvka

Obecně závazná vyhláška obce Hrabůvka

ě.1l2o2o,

o stanovení systému shromaždbvání, sběru, přepravy, třídění, využivání
a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území

obce Hrabůvka

Zastupitelstvo obce Hrabůvka se na svém zasedání an"ll,X:1,0,1,? u.n".ením č. ?. usneslo
vydat na základě § 17 odst. 2 zákona č, 18512001 Sb., o odpadech a o změně něktených
dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,zákon o odpadech"), a v souladu s §
10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č, 12812000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve
znění pozdějších předpisů (dále jen ,,zákon o obcích"), tuto obecné závaznou vyhlášku:

čl. t

úvodní ustanovení

Tato obecně závazná vyhláška (dále jen ,,vyhláška") stanovuje systém shromažd'ování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na
území obce Hrabůvka, včetně nakládáníse stavebním odpadem1.

cl.2
|' Třídění komunálního odpadu

1) Komunálníodpad se třídí na složky:

a) Biologicky rozložitelné odpady rostlinného původu,
b) Papír,
c) Plasty včetně PET lahví,
d) Sklo,
e) Kovy,
0 Nebezpečné odpady,
g) Objemný odpad,
h) Jedlé oleje a tuky,
i) Nápojové kartony.

2) Směsným komunálním odpadem se rozumí zbylý komunální odpad po stanoveném
vytřídění podle odstavce 1 písm. a), b), c), d), e), f), g) a j).

] vynlasra Ministerstva životního prostředí č. 93/2016 Sb,, o Katalogu odpadů.
' vyntáŠka Ministersfua životního prostředi č. g2lt2o14 Sb., o rozsahu a způsobu zajištění odděleného
soustředbvání složek komunálního odpadu - § 2 odst. 7 povinnost od 1.1.2020.



1)

2)

čl. e

Shromažd'ování t íděného odpadu

T íděn odpad je shromažďován do zvláštních sběrnlich nádob a v p íPadě Plastu vČ.

iaioióvyci kaion navíc také do barevně odlišen ch (žlut ch) plastov ch pytlťt.

Zvláštní sběrné nádoby jsou umístěny na plochách takto:

a)Nádoby na papír a sklo: parčík u horní zastávky autobusu, v centru obce ,,u

obchodll", plocha p ed kamenolomem a v chatové oblasti kunzov.

ó)Nádoby na biologické odpady, kovy, jedlé oleje a tuky: v centru obce ,,u obchod|t",

Plastové pytle jsou bezplatně poskytovány občanťrm,

Sběrné nádoby, (p ípadně pytle) jsou barevně odlišeny a oznaČeny p ísluŠn mi náPisY

či symboly:

a) BiotogicAy rozložitelné odpady, kontejner barva černá,
b) Papír, barva modrá,
c) Plasty, PET lahve, barua žlutá p ípadně červená,
d) Sklo, barva zelená, p ípadně bílá,
e) Nápojové kartony (společně s ptasty) barva žlutá p ípadně červená,

0 Kovy, barva šedá,
g) Jedlé oleje a tuky, barua zeleno oranžová.

3)

4)

5) Do zvláštních sběrnych
komunálních odpadůr, než

!

6) lnformace o sběru jsou
rozhlase a na internetu.

nádob prípadně pytlů je zakázáno ukládat jiné sloŽkY
pro které jsou urČeny.

zverelňovány na úrední desce obecního u adu, V místním

c1.4
Jarní a podzimní sběr a svoz biologicky rozložiteln ch odpad

Sběr a svoz biologicky rozložiteln ch odpad je zajišťován navíc minimálně dvakrát

ročně (na ja e a póozim; na p edem vyhlášen ch p echodnl ch stanoviŠtích P Ímo do

zvláštnich kontejnerťr k tomuto sběru určen ch. lnformace o sběru jsou zve ejňovánY na

rj ednídesce obecního adu, v místním rozhlase a na internetu, v lepov ch Plochách.

G!.5
Sběr a svoz nebezpečného odpadu

1) Sběr a svoz nebezpečného odpadu je zajišťován minimálně dvakrát roČně (na ja e a
podzim) jejich odebíráním na p edem vyhlášen ch p echodn ch stanoviŠtích P Ímo do

zvláštnÍcň sběrn ch nádob k tomuto sběru určen ch. lnformace o sběru jsou

zve ejňovány na ri ednídesce obecního rj adu, v místním rozhlase a na internetu,

2) Shromažďování nebezpečného odpadu podléhá požadavkťrm stanoven m v Čl. 3 odst. 5.



3) Nebezpečnl odpad lze také
Hranice, á.s. Zborovská 606,
www.ekoltes.cz.

odevzdávat bezplatně ve sběrném dvore EKOLTES
tel: +420 581 674 400, mail: ekoltes@ekoltes.cz, web.

cl. 6

Sběr a svoz objemného odpadu

1) Objemn odpad je takov odpad, kten vzhledem ke sv m rozměr m nemťrže blt
umístěn do sběrn ch nádob (nap . koberce, matrace, nábytek).

2) Sběr a svoz objemného odpadu je zajišťován minimálně dvakrát ročně (na ja e a podzim)
na p edem vyhlášen ch p echodn ch stanovištích p ímo do zvláštních kontejnerťr
k tomuto sběru určen ch. lnformace o sběru jsou zve ejňovány na rj ední desce
obecního adu, v místním rozhlase a na internetu,

3) Objemn odpad lze také odevzdávat bezplatně ve sběrném dvo e EKOLTES Hranice,
a.s. Zborovská 606, tel: +420 581 674 4OO, mail: ekoltes(@ekoltes.cz, web:
www.ekoltes.cz,

4) Shromažd'ování objemného odpadu podléhá požadavkťrm stanoven m v čl. 3 odst, 5.

cl.7

Shromažd'ov áni směsného komunálního odpadu

a)

Směsn komunální odpad se shromažďuje do sběrn ch nádob. Pro účely této vyhlášky
se sběrn mi nádobami rozumějí:

typizované sběrné nádoby (nap . popelnice, kontejnery, vyijimečně igelitové pytle) určené
ke shromaždbvání směsného komunálního odpadu,

odpadkové koše, které jsou umístěny na ve ejnyich prostranstvích v obci, sloužící pro
odkládání drobného směsného komunálního odpadu.

Stanoviště sběrnyich nádob je místo, kde jsou sběrné nádoby trvale nebo p echodně
umístěny za rjčelem dalšího nakládání se směsn m komunálním odpadem oprávněnou
osobou. Stanoviště sběrnl ch nádob jsou individuální nebo společná pro více uživatelťr.

cl. 8

Nak!ádání se stavebním odpadem

1) Stavebním odpadem se rozumí stavební a demoliční odpad. Stavební odpad není
odpadem komunálním.

2) Stavební odpad lze použít, p edat či odstranit pouze zákonem stanoven m zpťrsobem.

1)

b)

2)



3) Pro odložení stavebního odpadu je možné objednat kontejner, ktelý bude přistaven,
odvezen a uložen na skládce za úplatu, Objednávky přijímá Obecní úřad Hrabůvka

č1.9

závérečná ustanovení

Nabytím činnosti této vyhlášky se zrušuje Obecně závazná vyhláška
č, 112015 ze dne 18. 3. 2015 o nakládánís komunálním a stavebním odpadem.

Tato vyhláška nab vá tičinnosti dnem 43,!-r, zozo

1)

2)

Á^bÁrq
Miroslav Nevrla

starosta

Vyvěšeno na urední desce obecního uradu dne: 4 3 , 2 Zc Zo

sejmuto z úrední desky obecního uradu dne:


