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OBEC Hradiště

Zastu pitelstvo obce Hradiště

Obecně závazná vyhIáška obce Hradiště č" 5/202í,
o stanovení obecniho systému odpadového hospodá ství

Zastupitelstvo obce Hradiště se na vém zasedání dne 15, 1a.2021
usnesením č,6, č. j, H1 - 13 -azaU usneslo vydat na základě 59 odst.4 zákona
č. 54112020 Sb,, o odpadech, ve znění pozdéjších p edpisů (dále jen ,,zákon o
odpadech"), a vsouladu s ,l0 písm d) a 84 odst. 2 písm" h) zákona č. 12Bl2000

b. o obcich (obecní z izeni), ve znění pozdójších predpis , tuto <lbecně závaznou
vyhlášku (dále jen ,,vyhláška-),

čt" t
úvodní ustanovani

1) Tato vyhláška stanovuje obecní systém odpadového hospodá ství na rjzemí obce
Hradiště.

2) Každ je povinen odpad nebo movitou věc, které p edává do obecního systému,
odkládat na mista určená obcí v souladu s povinnostmi stanoven mi pro danli
druh, kategorii nebo materiál odpadu nebo movit}ich věcí zákonem o odpadech
a touto vyhláškou.

3) V okamžiku, kdy osoba zapojená do obecního sy tému odloží odpad
nebo movitou věc, s vlijimkou v robkri s ukončenou životností, odpovídajícím
zpťrsobem, na místě obcí ktomuto učelu určeném, stává se obec vlastníkem
tohoto odpadu nebo movité věci.

4) tanoviště sběrn ch nádob je místo. kde jsou sběrné nádoby trvale
nebo p echodně umístěny za čelem dalšího nakládání se smě niim komunálním
odpadem, Stanoviště sběm ch nádob jsou individuální nebo spoleóná pro více
uživate lrj.

čl. z
Oddělené soust ed'ování komunálního odpadu

1) Osoby p edávající komunální odpad na místa uťčená obcí jsou povinny odděleně
soustred'ovai následuj ící složky:

a) papír, f; biologické odpady,
b) plasty včetně PET lahví, g} nebezpečné odpady,
c) sklo, h) objemn odpad,
d) kovy, i) směsn komunální odpad.
e) jedlé oleje a tuky,

2) rnésnlim kornunálním odpadem se rozumí zbyly komunální odpad z domácnosti
po stanovenénr vyt ídění podle odstavce 1 písm. a) - i),

3) Objemn odpad je takov odpad, kte4i vzhledem ke svym rozrněrťim nemťrže
b t umístěn do sběrnlich nádob (nap . koberce, matrace. nábytek apod,)

čl- s
oust eděné odkládání papiru, plastů, skla, kovri, biologického odpadu,

jedl ch olejťr a tukri

1 ) Papír, plasty, sklo, kovy, biologické odpady, jedlé oleje a tuky, textil se soustred'ují
do zvláštních sběrny?ch nádob, kteryimi jsou:

a) zvonové kontelnery se spodním v sypem - papír, plasty, sklo, kovy,
b) sběrné nádoby (černé upravené popelnice) - jedlé oieje a tuky,
c) velkoobjemov kontejner -- biologické odpady,

2) Zvláštní sběrné nádr:by jsou barevně odlišeny a označeny p íslušn ,mi nápisy:

a) papír barva modrá,
b) plasty, PET |ahve barva žlutá,
c) skio barva zelená,
d) jedlé oleje a tuky barva černá (slit do uzavírateln ch PET lahví),
e) kovy barva šedá,
i1 biologické odpady modni velkoobjemov kontejner.

3) Zvláštní sběmé nádoby na t íděnl odpad jsou umístěny na volné p ístupném
ve ejném pro tranství za místním pohostinstvím - papír, piast, sklo, kovy.

4) Do zvláštních sběrn ch nádob je zakázána ukládat jiné siožky komunálnich
odpad , nežpro které jsou určeny.

5) Zvláštni sbérné nádoby je povinnost plnit tak, aby odpad z nich p i manipulaci
nevypadával. Pokud to umožňuje povaha odpadu, je nutno objem odpadu p ed
jeho odložením do sběrné nádoby minimalizovat.

6) Do sběrné nádoby na použité jedlé oleje a tuky se tento odpad vkládá slit
a pevné uzav eny v PET iahvích. Sběrná nádoba je umístěna ve dvore obecního
uradu.

7) Biologick rn odpadem se rozumí y tém soustred'ování rostlinn ch zbytkri
z udržby zeleně, zahrad a domácností. P ednostně se tyto rostlinné zbytky
ukládají do domácích kompostórů k daišímu využití nebo lze biologickli odpad
rostlinného původů odkládat do kontejneru umístěném na ploše za místním
pohostinstvím na levé straně rnístní komunikace ve směru k ece Berounce.

čl. n
Soust eďováni smésného komunálního odpadu

směsnli, komunální oopad se odktádá do velkoobjemového kontejneru
umístěném na dvo e obecního adu:

1) Do konte.ineru je zakázáno ukládat jiné složky komunálního odpadu než smě n}7

komunální odpad. Kontejner je možné naplnit jen tak, aby odpad z ní p i
manipulaci nemohl vypadávat.

2) Soust eďování směsného komunálního odpadu pod|éhá požadavkrim
stanoven}im v čl. 3 odst, 4 a 5,

3) Provozní doba dvora je následujicí:
Utenj,, Ctvrtek 10 - 1B hod. - letní obdobi 1,4- 3'1.10.,

10 - 16 hod. - zimní období 1.11.-31.12. a 1.1. * 31.3,
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Neděie 10 - 18 hod- - letní období 1.4 -31 .10.,
10 - 16 hod., zimní období 1.11. * 31.12, a 1,1. - 31.3.

čt. s
Nakládání s komunálním odpadeín vznikajícím na zemí obce p i činnosti

právnicklich a podnikajícich fyzick ch osob

1) právnické a podnika,jící {yzické osoby se mohou zapojit do cbecního systému
na základě smlouvy s obcí a komunální odpad dle čl. 2 odst. 1 písm. a) až 1)
p edávají podle druhu odpadu do zv|áštníďr sběrnlich nádob umístén ch za
místním pohostinstvím dle čl, 3, odst. 3,

2) Vi;še uhrady za zapojení do obecního sy tému se stanoví podle ceníku
schváleného zastupitelstvem obce,

3) Uhrada se vybírá jednorázově, a to v hotovosti nebo p evodem na učet.

čt, o
Nakládání s v robky s ukončenou životnosti v rámci služby pro v robce

{zpětn odběr}

1) sběr a svoz u robkr.i s ukončenou životností v rámci služby pro v robce (zpětn odběr)je
zajišťován dvakrát ročně jejich odebíráním na návsi u váhy p ímo dozvláštnícň sběrn óh
nádob ktomulo sběru určen ch, lnformace osběru jsou zve ejňovány na ední descé
obecního u adu, na www stránce obce Hradiště nad Berounkou
www.hradistenadberounkou.cZ. a na Facebooku (obec Hradiště nad Berounkou).

2) }.lebezpečnli odpad lze také bezrlplatně ode\rzdávat ve sběrném dvo e Mii<roregionu
Radnicko, kteni je umístěn v obci Něrnčovice,

3) soust edění vlirobkťr s ukončenou životnosti v rámci služby pro vlirobce podlóhá
požadavkr}m stanoven;ich V čl. 3 odst, 4, a 5.

čt. z
Nebezpečné složky komunálního odpadu

4) Sbér_a.svoz nebezpeČn ch sloŽek komunálního odpadtr je zajišťován dvakrát ročně,jejich
odebíránim na návsi u váhy p ímo do zvláštrrích strěrn ch nádob k tomuto šbéru
určen ,ch. lnformace o sběru jsou zve ejňovány na rj ední desce obecniho rj adu, na www
stránce obce Hradiště nad Berounkou www,hradistenadberounkou,cz. a na Facebooku
(obec Hradiště nad Berounkou).

5) Nlebezpečnli odpad lze také bezuplatně odevzdávat ve sběrném dvo e Mikroregionu
Radnicko, kteru je umísiěn v obci Němčovice,

6) soust edění nebezpečn ,ch složek komunálního odpaclu podléhá požadavk m
Stanoven)ich v čl, 3 odst. 4. a 5.

čl. a
0bjemn odpad

1) objemnli odpad je takou. odpad, kter vzhledem ke sv m rozměrum nemťrže bi/t umístěn
do sběrn ch nádob (nap . koberce, lino, nábytek atd,).

2) sběr a svoz objemného odpadu je zajišťován dvakrát ročně jeho odebíráním na návsi u
váhy p ímo do zvláštních sběrn ch nádob k tomuto učelu určen ch. lnformace o sběru
jsou zve ejňovány na ri ední desce obecního u adu, na www stíánce obce Hradiště nad
Berounkou www.hradistenadberounkou.cz, a na Facebooku (obec Hradiště nad
Berounkou).

3) Soust edění objemného odpadu podléhá požadavkťlm stanovenlich v čl. 3 odst,4. a 5.

čl, s
Zerniny a stavebni odpady

1} stavebnínr odpadem a demoiičním odpadem se rozumi odpad vznikající
p i stavebních a clemoličních činnostech nepodnikajících fyzick ch osob. stave rrí
a demoliční odpad není odpadem komunálním,

2J Pro odloŽení stavebního odpadu je možné za riplatu objednat kontejner nebo stavební
odpad odvézt na vlastní náklady do sběrného dvora Mikroregionu Radnicko, kteni je
umistěn v obci Němčovice. Objednávky p ijímá OÚ Němčovice,

3) tavebni a dernoliční odpad he také p edávat nap íklad těmto firmám:

RECYKLÁČ s.r.o.,

skládka inertníeh materiálri

Jana Helc|ová
místo taro ta

Zeyerova'l 032, Rokycany,
tel. 606 943 515,
provozní doba PO - Pá 7*17 hod.

RS Czech Republic s.r.o-
pískovna chotíkov
telefon: +420 6a2 289 709
06.00 - 17.00 letní období
07.00 - 16,00 zimní období

čl, to
závěrečná ustanovení

1) Nabytím učinnosti této vyhlášky se zrušuje obecně zá\tazná vyhlá ka obce
Hradiště č-2l2a21 o tanovení systému shromažd'ování, sběru, p epravy, tr"ídění,
využívání a odstraňováni komunálnich odpadri a nakládání se stavebnim
odpadem na zentí obce Hradiště.

2) Tato obecně závazná vyhláška nab: vá rjčinnosti dnem 1 .1-2a22,

lng. Pavel Šubrt
starosta
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