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Obecn é závazná vyhláška č.2 / 7,aI9
o stanovení systému shromažďování, sběru, p epravy, t ídění,
uyužívánía odstraňování komunálních odpadri a nakládání se

stavebním odpadem na rizemí obce Hartvíkovice

Zastupitelstvo obce HarWíkovice se na svém zasedání dne 14. LL.2aI9 usneslo vydat na
17 odst. 2) zákona č.LB5/ZO01 Sb,, o odpadech a o změně někter ch dalších
zákon , ve znění pozdějších p edpis [dále jen ,,zákon o odpadech"J, v souladu s 10
písmenem d] a 84 odst. 2) písm. h) zákona č.L2Bl2000 Sb., o obcích, ve znění
pozdějšíchp edpis , [dále jen ,,zákon o obcích"), tuto obecně závaznou vyhlášku:

základě

Článek t
úvodníustanovení
Tato obecně závazná vyhláška fdále jen ,,vyhláška"J stanovuje systém shromažd'ování,
sběru, p epravy, t ídění, využívánía odstraňování komunálních odpad vznikajících na
uzemí obce Hartvíkovice, včetně nakládání se stavebním odpademt).
Článek z

T íděníkomunálního odpadu
1) Komunální odpad se t ídína:
aJ papír a lepenka,
bJ sklo barevné,
cJ sklo bílé,
d) plasty,
eJ objemn odpad,
0 nebezpečné složky komunálního odpadu,
g) biologic}qy rozložitelnl odpad,
h) kovy,
i] textilní materiály,
i] jedlé oleje a tuky,
kJ směsn komunální odpad.
2J Směsn;i komunální odpad je zbyly komunální odpad po stanoveném vyt íděnípodle
odst. 1) písm. aJ, bJ, cJ, d), eJ, 0, gJ, h), i) a iJ.

Čtánek g
Shromažďování t íděného odpadu
1J T íděn;i odpad je shromažďován do zvláštních sběrnlich nádob.
2) Zvláštní sběrné nádoby na t íděnl odpad jsou umístěny na stanovištích na rizemí
obce. Stanoviště jsou vymezeny v P íloze č. 1 této vyhlášlcy, která tvo í její nedílnou
součást.
3J Zvláštní sběrné nádoby umístěné na stanovištíchjsou barevně odlišeny a označeny
p íslušn;imi nápisy:
aJ papír a lepenka - barva modrá,
b) sklo bné - barva bílá,
t)

Vyhláška Ministerstva životního prost edí č.931201,6 Sb., o Katalogu odpadri

c) sklo barevné - barva ze|ená,
dJ plasty, PET lahve a nápojové kartony - barva ž|utá,
eJ biologicky rozložitelnlf komunální odpad rostlinného privodu - barva hnědá,
0 kovy - barva černá,
gJ jedlé oleje a tuky - zvláštní sběrná nádoba,
h) textilní materiáIy - zvláštní sběrná nádoba.
4J Do zvláštních sběrnlirch nádob je zakázáno ukládat jiné složky komunálního odpadu,
než pro které jsou určeny.

Článek +
Sběr a svoz nebezpečn;ich složek komunálního odpadu

lJ Sběr a svoz nebezpečnl ch složek komunálního odpadril je zajišťován je zajišťován
dvakrát ročně jejich odebíráním na p edem vyhlášen ch p echodn;ich stanovištích
p ímo do zvláštních sběrn; ch nádob k tomuto sběru určenlich.

2) Informace o sběru jsou zve ejňovány v místním rozhlase, na ri ední desce a weboqich
stránkách obce,
3) Shromažďování nebezpečn;ich složek komunálního odpadu podléhá požadavkrim
stanoven rrn v čIánku 3 odst. a vyhlášlcy.

Čtánek 5
Sběr a svoz obiemného odpadu
1J Objemny odpad ie takoqf odpad, kter vzhledem ke sv m rozměr m nemtiže byt
umístěn do sběrnlich nádob.
2J Objemn odpad lze uložit na skládku Petr vky nebo ve sběrném dvoru
provozovaném společnostíESKO-T s,r.o.

Článek o
Shroma žď ování směsného odpadu
1) Směsnl odpad se shromažďuje do sběrnlich nádob.
nádobami jsou:

Pro

čely této vyhlášlry sběrnlimi

a) typizované sběrné nádoby (popelnice) určenéke shromažďování směsného
komunálního odpadu,
b) odpadkové koše, které jsou umístěny na ve ejnlich prostranstvích v obci, sloužící
pro odkládání drobného směsného komunálního odpadu.
2J Stanoviště sběrnych nádob je místo, kde jsou sběrné nádoby trvale nebo p echodně
umístěny za čelem odstranění směsného odpadu oprávněnou osobou. Stanoviště
sběrnl ch nádob jsou individuální nebo společná pro více uživatelri.
3J Četnost svozu komunálního odpadu určuje svozové firmě obec Hartvíkovice, které
informace o svozech prťrběžnězve ejňuje na ri ední desce obecního ri adu, webov ch
stránkách obce a ve Zpravodaji obce Hartvíkovice,
4J Svoz komunálního odpadu na zemí obce Hartvíkovice je zajištěn 1x q dně (ti. 52x za
rok), vždy ve čwrtek. Pokud p ipadne na tento den státní svátek budou nádoby
\ryvezeny v náhradním termínu. Vlijim}qy ze stanoveného harmonogramu svozu
budou vždy zve ejněny na ední desce a vyhlášeny místním rozhlasem.

ČHnek g
Nakládání s b iologicky rozložitetn]írm o dpadem
Biologicky rozložiteln odpad - místa isou zajištěna celoročně, vobdobí od ].. 11,, do 31.
3. obec p izp sobuje četnost svozu klimaticlc m podmínkám a množstvíbiologiclq ch
odpadri.
' Vyhláška Ministerstva životního prost edí č.%/2a1,6 Sb., o Katalogu odpadri

Čtánek g
Nakládání s iedl;irmi oleii a tulry
|edlé oleje a tulqy - místo je zajištěno celoročně odděleně od biologicky rozložiteln ch
odpadri a svoz je p izprisoben množsťvíodpadu v nádobě k tomu určené.

Článek 10
Informativní ustanovení
V obci Hartvíkovice je možnost zpětného odběru drobného elektrozaíízení,Kontejner na
drobné elektroza ízeníjeumístěn u prodejny,,Potraviny Cabejšková" a nádoba v budově
základní a mate ské školy Hartvíkovice.

Článek tl
Nakládání se stavebním odpadem

lJ Stavební odpad je stavební a demoličníodpad. Stavební odpad není odpadem

komunálním.
2) Stavební odpad lze použít,p edat či zlikvidovat zákonem stanovenym

zp

sobem.

článek t2

Dalšípovinnosti p i nakládání s komunálním odpadem

lJ

Sběrné nádoby na komunální odpad lze využívatpouze k ričelu, pro kteqi jsou určeny.
|e nutno je naplňovat tah aby ie bylo možno ádně uzav ít a aby p i manipulaci s nimi
z nich odpad nevypadával. Každ r je povinen si počínattak, aby nedocházelo ke
znemožněníprovedení pravidelného svozu komunálního odpadu.
2) le zakázáno odpad ve sběrnlich nádobách udupávat nebo zhutňovat. U využiteln ch
obalri fnap . krabic, PET lahví a plastovích obal J je každ; povinen p ed vloženímdo
kontejneru zmenšit jejich objem (nap . rozložením, stlačením,roz ezáním apod.J.
Rozhazování odpadťr uloženlich ve sběrn ch nádobách mriže bYt postihováno podle
zvláštního právního p edpisuz. Odkládání žhavéhopopela do sběrn;fch nádob nebo
zapalování odpad ve sběrn;fch nádobách m že byt postihováno podle zvláštního
právního p edpisu3.
3) Odpadkové koše sloužípro odkládání drobného komunálního odpadu za čelem
dodržování čistoty ve ejného prostranství. Odpadkové koše umístěnéna ve ejném
prostranství nejsou určeny pro odkládání komunálního odpadu pocházejícího
z domácností a z činnosti právniclqYch osob a osob oprávněn ch k podnikání,
využiteln;ich složek komunáIního odpadu a k ukládání uličníchsmetk .

Článek 13
Dohled a sankce

lJ

Dohled nad dodržováním této vyhlášky provádí obec Harťvíkovice.

2J Porušení povinností p i nakládání s komunálním odpadem a stavebním odpadem
bude postihováno podle obecné závazn;ich p edpisťra.

Článek t+
zrušovací ustanovení
Zrušuje se OZV č. 5/2aLB ze dne L7. 12. 2018 o systému shromažďování, sběru,
p epravy, t ídění,využívánía odstraňování komunálních a stavebních odpadťr.
Zákonč.257/2,a16 Sb., o některlich p estupcích
Zákonč. t33/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších p edpisťr
a Zákon č. IB5/2a01 Sb,, o odpadech, ve znění pozděišíchp edpis zákon č.257/2016 Sb., o někteq ch
,
2
3

p estupcích

Článek t5
Účinnost
Tato vyhláška nablfrrá činnosti ].. L,2a?0

,sl
Bc. Michaela Požárová
místostarostka obce

OBEC HARTVÍXOVICE
675 76.HABTVíKoV!CE 31

tČo: 00289337

Vyvěšeno na ední desce dne: 18. 1- 1,.20L9
Seimuto z ední des}ry dne: 3L. l2.2aI9

Mgr.
starosta obce

P ítoha k Obecně závazné ryhlášce č,Z/2O19
Stanoviště sběrnÝch nádob pro t íděn komunální odpad
a stanovení míst pro odloženíobjemného a biologicky
rozložitelnéhoodpadu v obci Hartvíkovice
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sKLo nÍrn

SKLO BAREVNE

PLASTY
rtÁpoJovE KART0NY

KovY

kontejner "Potraviny Cabejšková"
kontejner "H iště u Pospíšilovch"
kontej ner,,Restaurace Outulny"
kontejner,,Číha stodola"
kontejner,,U domu čp, 83 Horka
kontej ner,, B5rtovka-rybník Žák"
kontejner,,Nová bytovka"
kontejner,,Restaurace Na Horce"
kontej ner,,Mlynská ul."
kontein er ,,Yzákoutí"
kontejner ,,K ižovatka směr ČOV"
kontejner ,,U garáží"
kontejner " Potraviny Cabej šková"
kontejner "H iště u Pospíšiloqch"
kontejner,,Restaurace Outulny"
kontejner,,Číha stodola"
kontej n er,, Bytovka- ryb ník Žák'
kontejner "Potraviny Cabej šková"
kontejner "H iště u Pospíšilovch"
kontejner,,Restaurace Outulny"
kontejner,,Číha stodola"
kontejner,,U domu čp. 83 Horka"
kontej ner,,Bytovka-ryb ník Žák"
kontejner,,Nová bytovka"
kontejner ,,Restaurace Na Horce"
kontejner,,H bitov"
kontej ner,,Mlynská ul."
kontejn er ,,Yzákoutí"
kontejner,,U garáží"
kontejner "Potraviny Cabejšk avá"
kontejner "H iště u Pospíšilovch"
kontejner,,Restaurace Outulny"
kontejner,,Číha stodola"
kontejner ,,U domu čp. 83 Horka"
kontei ner,, B5/tovka-rybník Žák"
kontejner,,Nová bytovka"
konteiner ,,Restaurace Na Horce"
kontejner,,Mlynská ul."
kontejner ,,U h bitova"
kontejn er ,,Yzákoutí"
kontejner,,K ižovatka směr ČOV"
kontejner,,U garáží"
kontej ner,,Seník-družsťvo"
kontejner "H iště u Pospíšilor4ich"
kontejner,,Restaurace Outulny"
kontejner,,Číha stodola"

vELKooBrEM. 0DPAD

BI O O tO

oDPAD

GICKY ROZLOŽITELNÝ

JEDIY otEJ A TUKY
TExTILtuÍ uarERIÁLY

skládka Petrťrv}<y,
sběrné dvory provozované společnostíESKO-T
Kontejner h iště ,,U Pospíšilovch"
kontejner 3m3 ,,K ižovatka směr ČOV"
kontejner 3m3 ,,Mlynská ul,"
kontejner 3m3,,Potraviny Cabejšková"
kontejner 3m3,,Bytovka č.p. 189"
kontejner 3m3 ,,Číhastodola"
kontej ner " Potraviny Cabej šková"
kontejner "H iště u Pospíšiloqch"
kontejner,,Restaurace Outulny"
kontejner,,Číha stodola"
kontejner,,U domu čp, 83 Horka"
kontej ner,, Bytovka-rybník Žák"
kontejner,,Nová bytovka"
kontejner ,,Restaurace Na Horce"
kontejner,,Mlynská ul."
kontejner,,U školy"
konteiner,,U garáží"
Nádoba u kulturního domu
Kontej ner " Potraviny Cabej šk ová"

