OBEC HUSLENKY
Obecně závazná vyhláška
obce Huslenky
č. 1/2008

o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na
území obce Huslenky
Zastupitelstvo obce Huslenky se na svém zasedání dne 6.2.2007 usnesením č.9 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:

Čl. 1
Úvodní ustanovení
Tato obecně závazná vyhláška (dále jen „vyhláška“) stanovuje systém shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území obce
Huslenky, včetně nakládání se stavebním odpadem 1).

Čl. 2
Třídění komunálního odpadu
1) Komunální odpad se třídí na:
a) tříděný odpad /papír, nápojové kartony, sklo bílé a barevné, plast včetně PET lahví/
b) objemný odpad
c) nebezpečný odpad
d) směsný odpad
2) Směsný odpad je zbylý komunální odpad po stanoveném vytřídění dle odst. 1
písm. a), b), c).

1) Vyhláška č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů

a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu a dovozu a tranzitu
odpadů (katalog odpadů)

Čl. 3
Shromažďování tříděného odpadu
1) Tříděný odpad je shromažďován do zvláštních sběrných nádob, kterými jsou:
a) barevně rozlišené sběrné nádoby, tzv. "zvony" - modré,bílé a zelené
b) barevné igelitové pytle - modré, žluté a oranžové
c) drátěné koše
2) Barevné zvony a drátěné koše jsou umístěny na sběrných místech zakreslených na
mapce, která je přiložena k této vyhlášce jako příloha č. 1.
3) Barevné igelitové pytle jsou určeny ke třídění odpadů přímo v domácnostech občanů a
jsou k dispozici na obecním úřadě obce Huslenky nebo v sídle firmy Služby obce
Huslenky, s.r.o., Huslenky čp. 699, místní část Hrachoveček. Po jejich naplnění
vytříděným odpadem je nutno tyto pytle dopravit na sběrná místa, stanovená v odst. 2)
tohoto článku nebo do sídla firmy Služby obce Huslenky, s.r.o.
4) Pro jednotlivé druhy tříděného odpadu jsou výše uvedené zvláštní sběrné nádoby
určeny takto:
a)
b)
c)
d)

papír - zvon modré barvy nebo igelitový pytel modré barvy
sklo bílé - zvon bílé barvy
sklo barevné - zvon zelené barvy
PET lahve (tj. plastové lahve od minerálek, džusů apod.) - drátěné koše nebo žluté
igelitové pytle
e) nápojové kartony (tzv. "tetrapaky" od mléka, džusů apod., které musí být čisté a
vymyté) – oranžové igelitové pytle
f) směsný plast (tj. igelitové sáčky, kelímky od jogurtů či podobných výrobků,
které musí být čisté a vymyté) - žluté igelitové pytle
Do směsného plastu nepatří – láhve a nádoby od kečupu, nebezpečných a čistících
prostředků a láhve od olejů.

Čl. 4
Sběr a svoz nebezpečných složek komunálního odpadu
1)

2)

Sběr a svoz nebezpečných složek komunálního odpadu 2) je zajišťován dvakrát
ročně jejich odebíráním ve sběrném dvoře, který je umístěn v sídle organizace Služby
Obce Huslenky, s.r.o., Huslenky čp. 699, místní část Hrachoveček.
Nebezpečný odpad je ukládán přímo do zvláštních sběrných nádob k tomuto sběru
určených a je odvážen smluvní firmou přímo k likvidaci.
Informace o sběru jsou zveřejňovány na úřední desce obecního úřadu, výlepových
plochách, jsou vyhlášeny místním rozhlasem a vycházejí v místním tisku.

Vyhláška č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, seznam nebezpečných odpadů a seznamy
odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu a
dovozu a tranzitu odpadů (katalog odpadů)

Čl. 5
Sběr a svoz objemného odpadu
3) Objemný odpad je takový odpad, který vzhledem ke svým rozměrům nemůže být
umístěn do sběrných nádob (např. koberce, matrace, nábytek …..)

4) Sběr a svoz objemného odpadu je zajišťován dvakrát ročně jeho odebíráním na
sběrném dvoře přímo do zvláštních sběrných nádob k tomuto účelu určených.
Informace o sběru jsou zveřejňovány na úřední desce obecního úřadu, výlepových
Plochách, vycházejí v místním tisku a jsou vyhlášeny místním rozhlasem.

Čl. 6
Shromažďování směsného odpadu
1)

Směsný odpad se shromažďuje do sběrných nádob. Pro účely této vyhlášky
sběrnými nádobami jsou:
a) typizované sběrné nádoby – popelnice , kontejnery a igelitové pytle určené
ke shromažďování směsného komunálního odpadu zakreslené na mapce, která
je přiložena k vyhlášce jako příloha č. 1.
b) odpadkové koše, které jsou umístěny na veřejných prostranstvích v obci,
sloužící pro odkládání drobného směsného komunálního odpadu.

2)

Stanoviště sběrných nádob je místo, kde jsou sběrné nádoby trvale nebo přechodně
umístěny za účelem odstranění směsného odpadu oprávněnou osobou. Stanoviště
sběrných nádob jsou individuálních nebo společná pro více uživatelů.

Čl. 7
Nakládání se stavebním odpadem
1)

Stavební odpad je stavební a demoliční odpad. Stavební odpad není odpadem
komunálním.

2)

Stavební odpad lze použít, předat či zlikvidovat zákonem stanoveným způsobem.

3)

Pro odložení stavebního odpadu je možné objednat kontejner, který bude přistaven
a odvezen za úplatu. Objednávky přijímá obecní úřad.

Čl. 8
Závěrečná ustanovení
1) Nabytím účinnosti této vyhlášky se zrušuje obecně závazná vyhláška obce č.14/1999 o
nakládání s komunálním a stavebním odpadem.

2) Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni jejího
vyvěšení.

………………………….
Ing. Malík Ladislav
Místostarosta

………………………..
Surala Oldřich
Starosta

Vyvěšeno na úřední desce obecního úřadu dne: …11.2.2008………………

Sejmuto z úřední desky obecního úřadu dne:

Provedl: Milena Šuláková

…26.2.2008………………

