
V y h l ó 5 k a  o b c e  H  r  o z n é t í n
é. LIaOOO

o naklódóní s komunólním odpadem

Zastupitelstvo obce se usneslo dne .... vydat podle $ 16, odstavce (1) a $ 14, odstavce
(1), písmena (r) zókona Òmn e. 3671T990 Sb., o obcích, ve znèní pozdéj5ích pÍedpisú, a
podle $ 9, odstavce (l) zàkona é. 12511997 Sb., o odpadech, tuto obecné zíwaznou vyhlóSku
(dóle jen "vyhlóSku"):

ZAKLADM USTANOVEM

Òhnek 1

Fùsobnost obecné zhvazné vyhló5ky

(1) Vyhló5ka stanoví systém naHhdinn s komunólním odpadem pro v5echny osoby trvale nebo
pÍechodné pobfvající na inemi spravovaném obcí Hroznètín s vyjímkou púvodcù odpadú ve
smyslu zvlóStního próvního piedpisu t) u fy"i"t ych osob, které'prokiÈi, Ze odpad kter'.i
produkují samy vyuZily nebo samy zneSkodnily.

(2) Pùvodci odpadu podle zvlóStního prórmího pÍedpisu t;, kfeff produkují odpad zaiazeny
podle Katalogu odpadù ') jako odpad komunólní mohou na zítkJadé písemné dohody s
piísluinlim orgénem spróvy obce vyràívat systém stanovenf touto vyhlóSkou.

(3) Pííslu5nlim orgóLnem stótní spróvy obce v oblasti naklódóní s odpady je vedoucí referent
obecního úÍadu.

Ólí,rrrekz

Vj,klad pojmù

(l) Zakomunólní odpad ve smyslu $ 2, odst. (3) zhkona ó. l25ltgg7 Sb., o odpadech, se
povaàuje: 

,y'.,
a) smésny domorrní odpad
b) ostatní odpad z obce podobnli smésnému domormímu odpadu

i :c) objemnlf odpad
d) vyuZitelné a nebezpeóné sloZky komunóLlního odpadu shromaZdéné oddèlenlim sbèrem'
e) ulièní smetky :
f) odpad ze zelené ve vlastnictvi fyzicl<fch osob a ve vlastnictví nebo spróvé obce véetné
odpadu zelenè ze hibitova

(2) Domovní odpad je odpad zprovonrdomócností a z óinnosti spojené s úklidem a provozem
obytnfch budov



(3) Ostatní odpad z obce podobnf domovnímu odpadu je odpad vznikající v objektech ve
vlastnictví nebo ve spróvé obce

(a) Objemnf odpad je takovy domovní odpad a odpad podobnf domovnímu odpadu, ktery
vzhledem ke svym rozmérùm nebo hmotnosti nelze shromaZd ovat ve sbérnlich nódobóch na
domovní odpad o objemu do 1100 dm3

(5) Oddèleny sbèr sloZek komunàlního odpadu je oddélenfm shromaZdovóním a oddèlenym
odklódóním vyuàitelnych a nebezpeónfch sloZek do sbérnych nàdob se zvló5tním oznaóením.

(6) VyuZitelnjmi sloàkami komunólního odpadu jsou:

a) sbéror1i papír
b) sbérové sklo
c) Zeleznf Srot
d) odpad barevnych kovù

(7) Nebezpeèné sloàky komunólního odpadu jsou odpady, které mají nebezpeóné vlastnosti
podle zvlóÈtního próvního pÍedpisu 2), napi. baterie a akumulótory, zóÍivky a ostatní odpad s
obsahem rtuti, léky, zaiizern s obsahem chlorfluorovodíkú (chladnióky, mraznièky), tuky, oleje
a jinh maziva, barvy, lepidla a pryskyÍice, organickó rozpu5tédla, kyseliny, hydroxidy,
odma5fovací piípravky, fotochemikólie, pesticidy, jakoZ i obaly a g{nadV zneóistèné lótkami,
které mají nebezpeóné vlastnosti podle zvlóítních pràvních pÍedpisù')')

(8) tXióní smetky je neóistota shromóZdénó óisténím veÍejného prostranství a odpadky
odloàené do ulióních a parkoqich odpadkorlich ko5ù

(9) Odpad zelenè je odpad biologického púvodu z udrùby parkú, sídli5tní a uliéní zelené,
travnatych hÌi5t' ve vlastnictví nebo spróvè obce, ze zabrad fyzichlch osob a ze hÌbitova

(10) Stavební odpad je zemina a kamenivo ze stavebních qikopù a terénních úprav, stavební
sut', demolióní a podobqi odpad nezneói5tény lótkami, které mají nebezpeòné vlastnosti podle
zvlàStního próvního pÍedpisu 2)

(11) Obaloqi odpad jsou pouÈité obaly ve smyslu zvlóStního próvního pÍedpisu o;, kterych se

$zické osoby zbavuií s úmyslem je odloZit 
,ts.,

(12) Smésnf odpad je odpad, ktery zustàvó po oddèlení vyuZitelnych sloZek a nebezpeóqich
sloàek komunalního odpadu stanovenych touto vyhló5kou (òlónek 2, odstavec 6 a odstavec 7)

(13) Sbèrnó mista jsou místa, prostory, objekty a zaiizem uròenó spróvou obce pro
shromaàdovàní odpadu

(1a) Sbérné dvory jsou objekty schvólené k odklódàní odpadu podle zvlóÈtních pràvních
pÍedpisù t), provozované opróvnénou osobou podle schvóleného provozního iódu

(15) Svozovó oblast jeíu:entt ve spróvé obce, ve kferém je optimalizovàn svoz komunólního
odpadu vzhledem k jeho vlivu na Livotrn prostÍedí a zpùsobu jeho vyuÉití a zne5kodnéní



(16) Sbérné nódoby jsou nódoby na shromaùtovím komunólního odpadu. Typ a provedení

,Ue*i,rtt nódob poOléna schvó{ení pÍíslu5nym spróvním orgónem obce v r6mci udélení souhlasu

t poa*m* s komunóLlním odpadem podlezvlóstního pràvního pÍedpisu 6)

(lT) Veíejnó prostranství jsou viechna místa ve vlastnictví obce, stàtu , a préxnc(ich a

fuziclcfch àsob, kteró slouZiveÍejnému uhivíyn,místní komunikace, stótní veÍejné komunikace,

.ttod*t y, povodí Bystiice, zatravnéné plochy, veÍejné parky apod'

(lg) Opróvnénou osobou je próvnickó osoba nebo fyzickó osoba opróvnènó k podnikaní v

oblasti naklidóni s odpady natnerniobce podle zvlóitního próvního pÍedpisu 7)

NAKLADANÍ S KOMUNALNÍTU ONPAOBVT

Òlànek :

Svozovó oblast

(l) Katastréúnizemispravovanó obcí Fkoznétín tvoÍí samostatnou svozovou oblast.

(2) Místo zneSkodnèní nevyuZiteho odpadu se ve svozové oblasti uvedené v odstavci (1)

nenachàzí.

(3) Místo zne5kodnéní nevyuZitého odpadu jsou sklódky v Òínové, v Tu5imicích a v Chodovè'

Ólinek+

Sbérnó místa a sbérné nódobY

(1) Sbérnjmi místy jsou :

a) sbèrné dvory
b) staló sbèrnó místa na veÍejnych prostranstvích
c) pÍechodnó sbérnó místa na veÍejnlich prostranstvích
d) odpadkové ko5e na veiejnych prostranstvích

/6:x

t

(2) Sbérnó místa ziizuiepÍíslu5nlf orgón sprivy obce ve spolupróci s oprórménou osobou'

(3) Umístèní sbérného dvora a jeho provozní Íód jsou uvedeny v pffloze ó. 2 této whlósky

òúC*Í dvùr je urèen k odklidóní, tfídèní a úpravè sloZek komunólního odp-a{u uvedenych v ól'

:2, odst. (6).

(a) Slozky komunólního odpadu jsou odklidany podle pokynù obsluhy sbérného dvora'

(5) Staa sbèrnó místa pÍíslu5nó k obytnjm nemovitostem se ziizuiina veiejnych prostranstvích

pfl"nirrtr k obytnym nemovitostem mimo vozovku pozemní9h komunikacf :*: 
se souhlasem

vlastníkù nebo spróvcù obytnych nemovitostí ve spoleèn1fch prostoróch téchto nemovitostí'



V rekreaòní oblasti Velky Rybník zfinsje obec stéló sbérnó místa u vybranlich vjezdú do
oblasti, vóetnè ùelezrr,érn zastóvky.

(6) Na sta$ch sbèrqich mistech pffslu5qich k obytnym nemovitostem jsou umístény sbèrné
nódoby k odklódóní:

a) smèsného odpadu pochazejícího z piíslu5né obyné nemovitosti
b) smetkù z chodníkù pÍilehllich k této nemovitosti

(7) Sbérné nódoby umístèné na stól1ich sbèrnych místech píísluÈqich k obytnlim nemovitostem
jsou majetkem vlastníka nemovitosti. Sbèrné nódoby umísténé na stalfch sbérnych místech
stanovenych obcí v rekreaóní oblasti Velky Rybník jsou majetkem obce.

(S) Typ a provedeni sbèrnlich nódob schvaluje pffslu5qi orgàn spràvy obce na nàvrh opróvnéné
osoby.

(9) Objem sbérnfch nódob k odklódóní smésného odpadu na stalych sbèrnfch místech
pÍíslu5qich k obytnj'm nemovitostem musí byt nejméné 110 dm3 na 4 osoby , které pÍísluSnou
obytnou nemovitost nebo její óóst obfvají, pÍi minimólní frekvencivvvàÈen I xza Òtrnóct dní.

(10) PÍechodnó sbèrnó místa na veÍejqich prostranstvích se zÍizuji podle potieby za úóelem:

a) sbéru sloZek komunófního odpadu uvedenfch v ó1.2, odst.(6) a (7)
b) sbéru objemného odpadu.

(11) ZÍizem téchto sbèrnjich míst oznamuje pÍíslu5ny orgón spróvy obce rozhlasem.

(12) Odpadkove ko5e na veÍejnlfch prostranstvích jsou uróeny pro odklódóní drobného
smésného odpadu s qfjimkou nebezpeòqich odpadù

Clónek 5

Svoz komunalního odpadu

(l) Svoz vSech druhù komunóLlního odpadu pro jednotlivó místa sg provódí podle
harmonogramu sestaveného opróvnénou osobou a schvéLleného pffslu5nyra-dr!ónem obce.

(2) Harmonogram svozu jednotliqirch druhú komunólního odpadu, vòetné odpadù urr.O.n1r.l,
v ó1.2, odst. (7), naúzemi obce je zveÌejnèn na úÌední desce'obecního úÍadu.

Ólónek o

Povinnosti $zic\ich osob

(1) Fyzické osoby, které neprokaài, Ze odpad, kteqf
zne5kodnily, jsou povinny:

produkují, samy vyuZily nebo samy



a) oddèlené shromaZd'ovat druhy odpadú uvedené v òlànku 2, odst. (6) a (7) této vyhlóSky
b) odklódat oddélenè shromóÈdèné druhy odpadú do sbèrnych nódob k tomu úóelu uròenych,
umísténlich na kterémkoliv sbérném místè
c) odklódat smésny odpad do sbèrqich nódob k tomu uróenych, umísténlich na sbèrnych
místech pffsluSnych k místu svého trvalého nebo pÍechodného bydli5té
d) naplfiovat sbérné nódoby tak, aby je bylo moZné Íódnè uzavÍit a aby pÌi manipulaci s nimi z
nich odpad nevypadóval
e) v piípadé pochybností o druhu odpadu a moZnosti odklódóní odpadú informovat se u
pÍíslu5ného orgónu spràvy obce
f) pÌiklàdat svozovou znàmku na sbèrné nódoby uròené k odklódóní smésného odpadu a
umísténé na sbèrném místé pffslu5ném k obytné nemovitosti v jejich vlastnictví nebo spróvé, a
to bezprostÍednè po jejich naplnéní
g) nóv5tèvníci rekreaóní oblasti Vel(i Rybník a majitelé objektù uróenych k osobní rekreaci
jsou povinni odklódat smèsny odpad do sbèrnfch nódob umísténych na sbèrnych místech
zfrzenych obcí u vybraqich vjezdù do rekreaóní oblasti a uhrazovat poskytované sluZby obci ve
smyslu zvló5tního piedpisu 10)

(Z)Fyzicke osoby, které odpad samy vyuzivaji nebo samy zneskodiují, jsou povinny:

a) oddélenè shromaZd'ovat druhy odpadù uvedené v ólónku 2, odst. (6) a (7) této vyhlóSky
b) nejpozdèji do 5. dne kaZdého kalendóÍního mésíce zasilat pÍísludnému orgónu spróvy obce
písemné potvrzení oprór,nèné osoby o pÍevzeti odpadu k vyuZití nebo zne5kodnèní s uvedením
mnoZství a kategorie odpadu
d) zajiSt'ovat vyuZití nebo aneSkodnéní odpadu, ktery produkují, bez jalqichkoliv nórokù na
spróvu obce nebo na ostatní spoluobóany

(3) Fyzické osoby vlastnící obytnou nemovitost a spróvci obytnfch nemovitostí ve vlastnictví
obce nebo ve vlastnictví fyzicke osoby jsou povinni:

a) zajistit, aby v den svozu komunólního odpadu nejpozdèji 6 hodin pÍed dobou svozu odpadu
stanovenyrn v ó1. 5 této vyhló5ky byly sbérné nódoby niúeùejici k pÍísluSné obytné nemovitosti
zpiístupnény pro obsluhu provódéjící svoz
b) zajistit udrZovóní óistoty veiejného prostranství pÍilehlého k nemovitosti ve svém vlastnictví
nebo spróvé

(4) Zakazr$e se .
a) odklódóní jiného neZ komunólního odpadu na sbèrnych místech k tomu-uróenych
b) pouàívóní sbèrnfch nódob k jiqim úóelúm neà k odklódóní uróeného druhu odpadu
c) odklódóní odpadu mimo sbérné nódoby nebo místa ve sbéqnych dvorech k tomu uròenó
d) spalovóní odpadú v domócích topeniStích a na pozemku, kteú není veÌejnlfm prostranstvím,
s qijimkou dÌeva -nezneói5téného lótkami, kferé mají nebezpeòné vlastnosti podle zvlàStních
pràvních pÍedpisú 2)3) a odpadu ze zelenè :

e) spalovóní odpadù na veÍejném prostranství
f) vylévóní a odhazovóní nebezpeònych odpadú do kanalizace



NAKLADÀNÍ sE srAVEBwÍvr oppADEM

Óttnebl

Povinnosti púvodcù a fziclqich osob

(l) KaZdi kdo produkuje stavební odpad je povinen:

a) oddélovat ze stavebního odpadu nebezpeóné odpady ve smyslu ólónku 2, odst. (7) teto
vyhlàSky
b) s oddélenè shromaàdèqirni nebezpeòn;imi odpady dóle naklàdat podle zvlà5tních pÍedpisú e)

c) zajistit si likvidaci stavebního odpadu opróvnènou osobou
d) pÍedloàit potvrzení o pÍevzetí stavebního odpadu opróvnénou osobou s uvedením jeho
mnoàswí a specifikace

Òlónek g

PÍeprava stavebního odpadu

(1) Vozidla pievààejicistavební odpad v blízkém okolí bytové a pnimyslové zàsatvby musí mít
loZnou plochu zakrytou plachtou, nebo musí bft jinjm zpùsobem zamezen únik prachu do
ovzdu5í.

(2) Pokud dojde bèhem piepravy ke zneói5tèní komunikace, piepravce je povinen toto
znéóiSténí odstranit nejpozdéji do dvou hodin od jeho vzniku.

zAvÉnsÒNA usrANovENÍ

Òbnek 9

Sankce

PoruSení ustanovení tétc vyhlà5ky se postihuje podle obecqich próvních piedpisù 8).

Clónek l0

(l) Ru5í se vyhlóSka é. llg3ze dne 10.3.1993 o naklódóní s domovním odpadem

(2)Tato vyhlóSka nabfvó úóinnosti dnem



Piíloha é. 3
k obecnè zàvazné vyhlééce obce Hroznètín è. 112040

V!,ée poptatkit za komunàtní odpad pro rok 2009 ll,oto | Loal

RozvrZení v1i5e poplatkù za svoz komunélního odpadu z rekreaÓní oblasti
Velkf Rybník pro rok 2009 (tfké se vlastníkù nemovitostí, kteií nemajívlastní nebo
pronajatou sbérnou nédobu):

Cena roóního poplatku za svoz komunélního odpadu pro kaZdou jednotlivou
nemovitost s evidenóním óíslem se stanovuje ve vf5i

500,- Kó

Ceny nebezpeón!,ch a ostatních odpadù uklédan!,ch ve sbémém dvoíe (bez DPH)

Kategorie
odpadu

Druh odpadu Mèrnà
iednotka

cena za
iednotku

Ostatní Druhové blíZe neuróenú t 906,-

Lednice ks 100,-

Praókv KS 100,-
Pneumatikv bez disku ks 23,90^ ,
Pneumatiky s diskem ks 60,-

Nebezpeóné Automibilové oleie I 0,70

Oleiové filtrv kq 9 .10

Zaoleiované hadry 7,80

Barvy, lepidla, pryskyíice 9 , 1 0

Autobaterie (olov. Akum.) kg I , 9 0
Galvanické elektricke
ólénky suché, kadmiove
akumul.

kg 9,80

Zàiivkv, vúboiky ks 13 . -

Óetnost vfvozu Druh nédoby
70 1 1  10  (120)  | 240 | 1 1 0 0  |

1 x t'údnè 1 190.- 1970, - 3  810 , - 1 9  0 1 0 , -
2 x tvdnè 2 216,- 3  810 . - 7 490.- 37 430-
l  xza 14 dni 720,- 1 190,- 2 380,- 11 880.-
kombinace (5
mésícù 1 xza 14
dní,7 mèsícù 1 x
túdné

950,- 1 610,- 3 160, - 16 040,-

roóní pronéiem 220.- 220,- 270,- 2 160. -


