Obecně závazná vyhláška obce Hospříz
č. 1/2015,
o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce
Hospříz.

Zastupitelstvo obce Hospříz se na svém zasedání konaném dne 25. 3. 2015, usnesením č.
19, usneslo vydat na základě § 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“), a
v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon o obcích“), tuto obecně závaznou
vyhlášku.

Článek I.
Působnost a závaznost vyhlášky
1) Tato vyhláška stanovuje systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívaní a
odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území obce Hospříz, a systém
nakládání se stavebním odpadem (dále jen „systém obce“).
2) Vyhláška je závazná pro všechny fyzické osoby při jejichž činnosti vzniká komunální
odpad na území obce Hospříz (katastrální území Hospříz a Hrutkov) a jehož odstraňování
musí být zajištěno v souladu s platnými právními předpisy.
Článek II.
Základní pojmy
Pro účely této vyhlášky se rozumí:
1) komunálním odpadem je dle § 4 písm. b) zákona o odpadech veškerý odpad vznikající na
území obce při činnosti fyzických osob a který je uveden jako komunální odpad v Katalogu
odpadů, s výjimkou odpadů vznikajících u právnických osob nebo fyzických osob
oprávněných k podnikání,
2) využitelnými komunálními složkami odpadu se rozumí ta část komunálního odpadu, která
je shromaždována odděleně a následně předána k dalšímu využití (např. sklo, plasty,
papír, nápojové kartony, biologicky rozložitelný odpad, apod.),
3) biologicky rozložitelným odpadem jsou ty složky komunálního odpadu bez nebezpečných
vlastností, které jsou schopny biologického rozkladu aerobním nebo anaerobním
způsobem (např. odpad ze zahrad, zbytky potravin, apod.),
4) objemným odpadem je složka komunálního odpadu, která vzhledem ke svým rozměrům
nemůže být ukládána do sběrných nádob na směsný odpad (např. koberce, matrace,
nábytek, apod.),
5) nebezpečným odpadem je odpad vykazující jednu nebo více nebezpečných vlastností
uvedených v příloze č. 2 zákona o odpadech (např. obalový materiál znečištěný
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škodlivinami, olejové filtry, odpad rtuti, staré nátěrové hmoty, rozpouštědla, fotochemikálie,
staré léky, apod.),
6) směsným (zbytkovým) odpadem je složka komunálního odpadu bez nebezpečných
vlastností, která zůstává po vytřídění využitelných odpadů (např. popel, obaly potravin,
drobné spotřební předměty, apod.),
7) stavebním odpadem se rozumí inertní odpady vznikající při stavebních pracích,
demolicích a stavebních úpravách, uvedených v Katalogu odpadů (např. stavební a
demoliční odpad, beton, cihly, keramiku, dřevo, asfalt, dehet, sklo, plasty, kovy, izolační
materiál, výkopovou zeminu, apod.). Stavební odpad není odpadem komunálním.
Článek III.
Třídění komunálního odpadu
Komunální odpad se v obci Hospříz třídí na následující složky:
a) využitelné složky odpadu:
• sklo,
• papír,
• nápojové kartony, plast (včetně PET lahví),
• biologicky rozložitelný odpad rostlinného původu
• kovy
b) objemný odpad,
c) nebezpečné složky komunálního odpadu,
d) směsný (zbytkový) odpad.
Článek IV.
Shromažďování využitelných složek komunálního odpadu
1) Využitelné složky komunálního odpadu se shromažďují do zvláštních sběrných nádob,
které jsou barevně a objemově rozlišené dle jejich využití:
• sklo, kontejnery zelené barvy o objemu 1,1 m3,
• papír a lepenka, kontejnery modré barvy o objemu 1,1 m3,
• nápojové kartony, plast (včetně PET lahví), kontejnery žluté barvy o objemu 1,1 m3,
• biologicky rozložitelný odpad, kontejnery zelené barvy o objemu 12,3 m3,
• kovy, pozinkované kontejnery o objemu 1,1 m3.
2) Do zvláštních sběrných nádob je zakázáno ukládat jiné složky komunálních odpadů, než
pro které jsou určeny.
3) Zvláštní sběrné nádoby jsou umístěny na určených stanovištích. Seznam stanovišť je
uveden v příloze č. 1 této vyhlášky.
Článek V.
Sběr a svoz objemného odpadu
Sběr a svoz objemného odpadu je zajišťován dvakrát ročně, jeho odebíráním na předem
vyhlášených přechodných stanovištích přímo do zvláštních sběrných nádob k tomuto účelu
určených. Informace o sběru jsou zveřejňovány na úřední desce Obecního úřadu Hospříz a
vyhlášením v místním rozhlase.
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Článek VI.
Sběr a svoz nebezpečných složek komunálního odpadu
1) Sběr a svoz nebezpečných složek komunálního odpadu je zajišťován dvakrát ročně jejich
odebíráním na předem vyhlášených přechodných stanovištích přímo do zvláštních
sběrných nádob k tomuto určených. Informace o sběru jsou zveřejňovány na úřední desce
Obecního úřadu Hospříz a vyhlášením v místním rozhlase.
2) Nepotřebné léky s prošlou expirační dobou lze také bezplatně odevzdat v lékárnách.
Článek VII.
Shromažďování směsného (zbytkového) odpadu
Směsný odpad se shromažďuje do sběrných nádob. Pro účely této vyhlášky sběrnými
nádobami jsou:
• typizované sběrné nádoby určené ke shromažďování směsného odpadu (popelnice
o objemu 120 l),
• odpadkové koše, které jsou umístěny na veřejných prostranstvích v obci, sloužící
pro odkládání drobného směsného komunálního odpadu.
Článek VIII.
Nakládání se stavením odpadem
1) Stavební odpad lze použít, předat či odstranit zákonem stanoveným způsobem.
2) Pro odložení stavebního odpadu je možné objednat obecní kontejner, který bude
přistaven a odvezen za úplatu.
Článek IX.
Povinnosti při nakládání s komunálním odpadem
1) Fyzické osoby jsou povinny komunální odpad odděleně shromažďovat, třídit a předávat
k využití a odstraňování podle systému obce stanoveného touto vyhláškou, pokud odpad
samy nevyužijí v souladu se zákonem o odpadech.
2) Právnické a fyzické osoby oprávněné k podnikání, které uzavřely s obcí smlouvu o
odvozu a odstranění komunálního odpadu jsou povinny:
• komunální odpad odděleně shromažďovat, třídit a předávat k využití a zneškodnění
podle systému stanoveného touto vyhláškou, pokud odpad samy, v souladu se
zákonem o odpadech, nevyužijí,
• platit cenu na základě písemné dohody s obcí.
Článek X.
Zpětný odběr elektrických a elektronických zařízení
Elektrická a elektronická zařízení (dále jen „EEZ“) pocházející z domácností je možno v obci
odkládat na ČOV v k.ú. Hospříz. EEZ se předávají ke zpětnému odběru v kompletním stavu
bez předchozího demontování jednotlivých částí. Zpětný odběr elekrozařízení se řídí
zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů.
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Článek XI.
Dohled a sankce
1) Dohled nad nakládáním s komunálním odpadem provádí orgány obce Hospříz.
2) Za porušení povinností daných touto vyhláškou mohou být fyzické osoby postihovány
podle § 46 zákona č.200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.
Článek XII.
Zrušovací ustanovení
Touto vyhláškou se ruší Obecně závazná vyhláška obce Hospříz č. 1/2014 o systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů,
včetně jejich biologicky rozložitelné složky a nakládání se stavebním odpadem na území
obce Hospříz ze dne 15. 12. 2014.

Článek XIII.
Účinnost
Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem 10. 4. 2015.

.....................................

........................................

Jaroslav Šefčík
místostarosta

Martin Míka
starosta
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Příloha č. 1
k vyhlášce č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území
obce Hospříz.
Stanoviště č. 1
- nachází se v k.ú. Hospříz na pozemku p.č. 522/4, vedle obecního obchodu,
- obsahuje sběrné nádoby na sklo, papír, nápojové kartony, plast (včetně PET lahví), kovy.
Stanoviště č. 2
- nachází se v k.ú. Hospříz na pozemku p.č. 458/1, mezi domy s č.p. 18 a 34,
- obsahuje sběrné nádoby na sklo, papír, nápojové kartony, plast (včetně PET lahví).
Stanoviště č. 3
- nachází se v k.ú. Hospříz na pozemku p.č. 779/4, pod hrází obecního rybníka,
- obsahuje sběrnou nádobu na biologicky rozložitelný odpad.
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Stanoviště č. 4
- nachází se v k.ú. Hrutkov na pozemku p.č. 401/19, vedle bývalého obchodu,
- obsahuje sběrné nádoby na sklo, papír, nápojové kartony, plast (včetně PET lahví), kovy.
Stanoviště č. 5
- nachází se v k.ú. Hrutkov na pozemku p.č. 410, vedle bývalého obchodu,
- obsahuje sběrnou nádobu na biologicky rozložitelný odpad.
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