
OBEC Hradiště
Zastupitelstvo obce Hradiště

Obecně záv azná vy h láš ka o bce H rad iště ě. 51 2a21,
o stanovení obecního systému odpadového hospodářství

Zastupitelstvo obce Hradiště se na svém zasedání dne 15, 10, 2a21
usnesením č. 6, č. j, H1 * 13 - 6l2a21 usneslo vydat na základě § 59 odst. 4 zákona
é, 54112020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,zákon o
odpadech"), a v souladu s § 10 písm" d} a § 84 odst. 2 písm. h) zákona é. 12812000
§b, o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou
vyhlášku (dále jen ,,vyhláškal').

cl, í
úvodní ustanovení

1) Tato vyhláška stanovuje obecní systém odpadového hospodářství na území obce
Hradiště.

2) Každý je povinen odpad nebo movitou věc, které předává do obecního systému,
odkládat na místa určená obcí v souladu s povinnostmi stanovenými pro daný
druh, kategorii nebo materiál odpadu nebo movitých věcí zákonem o odpadech
a touto vyhláškou.

3) V okamžiku, kdy osoba zapojená do obecního systému odloží odpad
nebo movitou věc, s výjimkou výrobků s ukončenou životností, odpovídajícím
zpŮsobem, na místě obcí k tomuto účelu určeném, stává se obec vlastníkem
tohoto odpadu nebo movité věci,

4) Stanoviště sběrných nádob je místo, kde jsou sběrné nádoby trvale
nebo přechodně umístěny za účelem dalšího nakládání se směsným komunálním
odpadem. Stanoviště sběrných nádob jsou individuální nebo společná pro více
uživatelů,

čl. z
Oddělené soustřed'ování komunálního odpadu

1) Osoby předávající komunální odpad na místa určená obcíjsou povinny odděleně
soustřed'ovat následující složky:

a) papír, e)jedlé oleje a tuky,
b) plasty včetně PET lahví, f) biologické odpady,
c) sklo, g) nebezpečné odpady,
d) kovy, h) objemný odpad,

2) Směsným komunálním odpadem se rozumi zbylý komunální odpad z domácnosti
po stanoveném vytřídění podle odstavce ,l písm, a) - h).

1



3) Objemný odpad je takový odpad, ktený vzhledem ke svým rozměrům nemůže
být umístěn do sběrných nádob (např, koberce, matrace, nábytek apod.)

čl, s
Soustředěné odkládání papíru, plastů, skla, kovů, biologického odpadu,

jedlých olejů a tuků

1) PapÍr, plasty, sklo, kovy, biologické odpady, jedlé oleje a tuky se soustřed'ují do
zvláštních sběrných nádob, ktenými jsou:

a) zvonové kontejnery se spodním výsypem - papír, plasty, sklo, kovy,
b) sběrné nádoby (černé upravené popelnice) - jedlé oleje a tuky,
c) velkoobjemový kontejner - biologické odpady.

2) Zvláštní sběrné nádoby jsou barevně odlišeny a oznaóeny příslušnými nápisy:

a) papír barva modrá,
b) plasty, PET lahve barva žlutá,
c) sklo barva zelená,
d) jedlé oleje a tuky barva černá (slitý do uzavíratelných PET lahví),
e) kovy barva šedá,
0 biologické odpady modlý velkoobjemový kontejner,

3) Zvláštní sběrné nádoby na tříděný odpad jsou umístěny na volně přístupném
veřejném prostranství za místním pohostinstvím - papír, plast, sklo, kovy.

4) Do zvláštních sběrných nádob je zakázáno ukládat jiné složky komunálních
odpadů, než pro které jsou určeny.

5) Zvláštní sběrné nádoby je povinnost plnit tak, aby odpad z nich při manipulaci
nevypadával. Pokud to umožňuje povaha odpadu, je nutno objem odpadu před
jeho odložením do sběrné nádoby minimalizovat.

6) Do sběrné nádoby na použité jedlé oleje a tuky se tento odpad vkládá slitý
a Pevně uzavřený v PET lahvích, Sběrná nádoba je umístěna ve dvoře obecního
úřadu,

7) Biologické odpady lze odevzdávat do kontejneru umístěném na ploše za místním
pohostinstvím na levé straně místní komunikace ve směru k řece Berounce.

d.a
Soustřed'ování směsného komunálního odpadu

Směsný komunální odpad se odkládá do velkoobjemového kontejneru
umístěném na dvoře obecního úřadu:

1) Do kontejneru je zakázáno ukládat jiné složky komunálního odpadu než směsný
komunální odpad. Kontejner je možné naplnit jen tak, abyodpad zní při
manipulaci nemohl vypadávat.

2) Soustřed'ování směsného komunálního odpadu podléhá požadavkům
stanoveným v čl. 3 odst. 4 a 5,

3) Provozní doba dvora je následující:
ÚterY, Čtvrtek 10 - 18 hod. - letní období 1.4 - 31,10,,

10 - 16 hod, - zimni období 1.11. -31,12. a 1.1, - 31.3.
Neděle 10 - ,18 hod. - letní období 1.4 - 31.10.,

10 - 16 hod. - zimní období 1,11. -31,12, a 1.1. - 31,3,
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Nakládání s komunálním odpadem?';Í'*.r*ím na územiobce při ěinnosti
právnických a podnikaiících fyzických osob

1) Právnické a podnikající Ťyzické osoby se mohou zapojit do obecního systému
na základě smlouvy s obcí a komunální odpad dle čl, 2 odst. 1 písm. a) až j)
předávají podle druhu odpadu do zvláštních sběrných nádob umístěných za
místním pohostinstvím dle čl, 3. odst. 3.

2\ Výše úhrady za zapojení do obecního systému se stanoví podle ceníku
schváleného zastupitelstvem obce, ktený je zveřejněn na webových stránkách
obce.

3) Úhrada se vybírá jednorázově, a to v hotovosti nebo převodem na účet.

čl. e
Nakládání s výrobky s ukončenou životností v rámci služby pro výrobce

(zpětný odběr)

1) Sběr a svoz výrobků s ukončenou životností v rámci služby pro výrobce (zpětný odběr) je
zajišťován dvakrát roěně jejich odebíráním na návsi u váhy přímo do zvláštních sběrných
nádob k tomuto sběru určených, tnformace 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).

2) Výrobky s ukončenou životností lze také bezúplatně odevzdávat ve sběrném dvoře
Mikroregionu Radnicko, ktený je umístěn v obci Němčovice"

3) Soustředění výrobků s ukončenou životností v rámci služby pro výrobce podléhá
požadavkům stanovených v ěl. 3 odst, 4, a5.

ěl. z
Nebezpečné složky komunálního odpadu

1) Sběr a svoz nebezpečných složek komunálního 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).

2) Nebezpečný odpad lze také bezúplatně odevzdávat ve sběrném dvoře Mikroregionu
Radnicko, ktený je umístěn v obci Němčovice,

3) Soustředění nebezpečných složek komunálního odpadu podléhá požadavkům
stanovených v čl. 3 odst. 4, a 5.

čt. g
Objemný odpad

1) Objemný odpad jetakový odpad, kterývzhledem ke svým rozměrům nemůže být umístěn
do sběrných nádob (např, koberce, lino, nábytek atd,).

2) Sběr a svoz objemného odpadu je zajišt'ován dvakrát ročně jeho odebíráním na návsi u

váhy přímo do zvláštních sběrných nádob k tomuto účelu určených, lnformace o sběru
jsou zveřejňovány na úřední desce obecního úřadu, na w\ťw stránce obce Hradiště nad
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Berounkou www.hradistenadberounkou.cz. a na Facebooku (obec Hradiště nad
Berounkou).

3) Soustředění objemného odpadu podléhá požadavkům stanovených v čl. 3 odst, 4. a 5.

čl. g
Zeminy a stavební odpady

1) Stavebním odpadem a demoličním odpadem se rozumí odpad vznikající
při stavebních a demolíčních činnostech nepodnikajících fyzických osob. Stavební
a demoliční odpad není odpadem komunálním,

2) Pro odložení stavebního odpadu je možné za úplatu objednat kontejner nebo stavební
odpad odvézt na vlastní náklady do sběrného dvora Mikroregionu Radnicko, ktený je
umístěn v obci Němčovice. Objednávky přijímá OU Němčovice.

3) Stavební a demoliční odpad lze také předávat například těmto firmám:

RECYKLÁč s.r.o Zeyerova 1Q32, Rokycany,
tel,606 943 515,
provozní doba PO - Pá7-17 hod

sk|ádka inertních materiálů RS Czech Republic s.r,o.
pískovna chotíkov
telefon: +420 602 289 709
06.00 - 17,00letní období
07.00 - 16.00 zimní období

čt. to
závěrečná ustanovení

1) Nabytím účinnosti této vyhlášky se zrušuje Obecně závazná vyhláška obce
Hradiště ě,212021 o stanovení systému shromažd'ování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním
odpadem na území obce Hradiště.

2) Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. 1,2022.

fu a.

Jana Helclová
místostarosta

lng. Pavel Šubrt
starosta

Zveřejněno na intemetové stíánce:
úřední el. desce

www,hradistenadberounkou.cz

Vyvěšeno na úřední desce: 3?./ O-JOL/
Svěšeno z úřední desky: 29 .4. !.Ol,.
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