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OBEC Hradiště
Obecně závazná vyhláška obce Hradiště ě.212021

o stanovení systému shromažďovánín sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadém na

území obce Hradiště.

Zastupitelstvo obce Hradiště se na svém zasedání 4. prosince 2020 usnesením č. j, H - 13

- 7í2020 usneslo vydat na základě § 17 odst. 2 zákana č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně
něktených dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst.
2 písm. h) zákona č.128I2Qa0 Sb., o obcích (obecní zřizení), veznění pozdějších předpisŮ, tuto
obecně záv aznou vyh lášku :

Článek č. í
tJvodní ustanovení

1) Tato obecné závazná vyhláška (dále jen ,,vyhláška") stanovuje systém shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území obce
Hradiště, včetně nakládání se stavebním odpadem dle vyhlášky Ministerstva životního
prostředí č, 93/2016 Sb., o Katalogu odpadů, v platném znění.

2) K ukládání někteqých druhů odpadů má obec ,,Dvůr pro ukládání některých druhů odpadu
(dále jen dvůr)," Dvůr je umístěn za obecním úřadem u křižovatky místních komunikací (dále
jen MK) Zvíkovec - Podmokly.

Článek č. 2
Třídění komunálního odpadu

1) Komunální odpad se třídí na složky:
a) papír,
b) plasty včetně PET lahví,
c) sklo,
d} jedlé oleje a tuky,
e) nebezpečné odpady,
f) objemný odpad,
g) kovy
h) biologické odpady rostlinného původu,
i) směsný komunální odpad,

2) Směsným komunálním odpadem se rozumí zbylý komunální odpad po stanoveném vytřídění
podle odstavce 1 písm, a) až h),

článek č. 3
Shromažďování tříděného odpadu

1) Tříděný odpad je shromažd'ován do zvláštních sběrných nádob. Zvláštní sběrné nádoby jsou
barevně odlišeny a označeny příslušnými nápisy:
. Papír
r Pla§ty, PET lahve
. Sklo
. KoVy

barva modrá (příloha č, 1),

barya žlutá (příloha č. 1),

barva zelená (příloha č, 1).

kontejner - dvůr OÚ (pritorra e. t).
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3)
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. Kovy - plechovky od konzerv a piva pytlový .OC, * popelnice.

. Jedlý olej a tuk barva černá (slitý do PET lahví) - dvůr OÚ,
r Biologický odpad barva tmavě modrá - kontejner (příloha č, 1) a větve

(místně - Stará pískovna, příloha ě. 2).
Zvláštní sběrné nádoby na tříděný odpad jsou umístěny na volně přístupném veřejném
prostranství za místním pohostinstvím.
Do zvláštních sběrných nádob je zakázána ukládat jiné složky komunálních odpadŮ,
než pro které jsou určeny,
Kontejner na biologický odpad je umístěn u MK za obcí Hradiště ve směru k řece Berounce,
větve je také možné ukládat místně Stará pískovna viz. příloha ě, 2.
Do dvora za OÚ se může odevzdávat všechen směsný komunální odpad uvedený v článku č.

2 odst, 2 této vyhlášky, Dvůr za OU taXó slouží pro shromažd'ování jedlých olejů a tuků a kovů.
Do sběrné nádoby na použité jedlé oleje a tuky se tento odpad vkládá slitý a pevně uzavřený v
PET lahvích. Olejse nesmí slévat do skleněných lahví.

čÉnek č. +
Nakládání se stavebním odpadem

Stavebním odpadem se rozumí stavební a demoliční odpad, Stavební odpad není odpadem
komunálním.
Stavebníodpad lze použít, předat či odstranit pouze zákonem stanoveným způsobem.
Pro odložení stavebního odpadu je možné za úplatu objednat kontejner nebo stavební odpad
odvéá na vlastní náklady do sběrného dvora Mikroregionu Radnicko, ktený je umístěn v obci
Němčovice, Objednávky přijímá OU Němčovice,

čHnek č. 5
Sběr nebezpečných složek komunálního odpadu

Sběr a svoz nebezpečných složek odpadu je zajišťován dvakrát ročně jejich odebíráním na
návsi u váhy přímo do zvláštních sběrných nádob k tomuto sběru určených. lnformace o sběru
jsou zveřejňovány na úřední desce obecního úřadu, na www stránce obce Hradiště nad
Berounkou www,hradistenadberounkou.cz. a na Facebooku (obec Hradiště nad Berounkou).

Nebezpečný odpad lze také bezúplatně odevzdávat ve sběrném dvoře Mikroregionu
Radnicko, kteíý je umístěn v obci Němčovice,
Shromažd'ování nebezpečných složek komunálního odpadu podléhá požadavkům
stanoveným v čl, 3 odst. 3.

článek ě, 6
Sběr objemného odpadu

Objemný odpad je takový odpad, kte4ý vzhledem ke svým rozměrům nemůže být umístěn
do sběrných nádob (např. koberce, lino, nábytek atd,).
Sběr a svoz objemného odpadu je zajišťován dvakrát ročně jeho odebíráním na předem
vylllášených přechodných stanovištích přímo do zvláštních sběmých nádob k tomuto účelu
určených. lnformace o sběru jsou zveřejňovány na úřední desce obecního úřadu, na www
stránce obce Hradiště nad Berounkou www,hradistenadberounkou,cz. a na Facebooku
(obec Hradiště nad Berounkou).
Objemný odpad lze dále na vlastní náklady odevzdávat ve sběrném dvoře Mikroregionu
Radnicko, ktený je umístěn v obci Němčovice,

1)

2)

1)

2)

1)

2)

3)



1)

2)

Čtánek ě. 7
Shromaždbvání směsného komunálního odpadu

Směsný komunální odpad se shromažďuje do sběrných nádob (příloha č. 1). Pro účely této
vyhlášky se sMrnými nádobami rozumějí:
a) kontejner
b) odpadkové koše, které jsou umístěny na veřejných prostranstvích v obci, sloužící

pro příležitostné odkládání drobného směsného komunálního odpadu.
Stanoviště sběrných nádob je místo, kde jsou sběrné nádoby (odpadkové koše) trvale
nebo přechodně umístěny za úěelem dalšího nakládání se směsným komunálním
odpadem oprávněnou osobou. Stanoviště sběrných nádob jsou společná pro více
uživatelů.

članex č. a
závěrečná ustanovení

Nabytím úěinnosti této vyhlášky se zrušuje Obecně závazná vyhláška obce
Hradiště č, 1l202O o systému shromaždbvání, sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálních odpadů včetně systému nakládání se stavebním odpadem z
30. března 2a2O.

ět. g

Účinnost

Tato obecně závaznávyhláška nabývá tičinnosti 1. ledna 2a21,

lng. Pavel Šubň
starosta

Jana Helclová
místostarostka

Zveřejněno na intetnetové siránce:
úřední el. desce

www.hradistenadberounkou.cz

Vyvěšeno na úřední desce.

Svěšeno z úřední desky:

Vyvěšeno na úřední oesce;lá., LO&ř-
Svóšeno z úřední desky:
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Příloha č,: 1

Příloha č.: 2


