OBEC HRABOVÁ
Obecně závazná vyhláška
č. 2/2021
______________________________________________________________
o stanovení obecního systému odpadového hospodářství
Zastupitelstvo obce Hrabová se na svém zasedání dne 15.12.2021 usnesením č. Z35/440
usneslo vydat na základě § 59 odst. 4 zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech (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, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále
jen „vyhláška“):
Čl. 1
Úvodní ustanovení
1)

Tato vyhláška stanovuje obecní systém odpadového hospodářství na území obce Hrabová.

2)

Vyhláška je závazná pro:
a) fyzické osoby, které mají na území obce trvalý pobyt
b) fyzické osoby, které mají ve vlastnictví stavbu určenou nebo sloužící k individuální rekreaci.

3) 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 vyhláškou1.
4) V okamžiku, kdy osoba zapojená do obecního systému odloží movitou věc nebo odpad,
na místě obcí k tomuto účelu určeném, stává se obec vlastníkem této movité věci nebo
odpadu2.
5) Stanoviště sběrných nádob je místo, kde jsou sběrné nádoby trvale nebo přechodně umístěny
za účelem dalšího nakládání s komunálním odpadem. Stanoviště sběrných nádob jsou
společná pro více uživatelů.
Čl. 2
Oddělené soustřeďování komunálního odpadu
1) Osoby předávající komunální odpad na místa určená obcí jsou povinny odděleně
soustřeďovat následující složky:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
1
2

Biologické odpady (rostlinného původu),
Papír,
Plasty vč. PET lahví,
Sklo,
Kovy,
Nebezpečné komunální odpady,
Objemný odpad,

§ 61 zákona o odpadech
§ 60 zákona o odpadech

h)
i)
j)
k)

Směsný komunální odpad,
Nápojové kartony
Textil
Pneumatiky a výrobky z pryže

2)

Směsný odpad je zbylý
odst. 1 písm. a), až i).

komunální

odpad

po

stanoveném

vytřídění

dle

Čl. 3
Soustřeďování papíru, plastů, skla, kovů, biologického odpadu, jedlých olejů a tuků
1)

Tříděný odpad je shromažďován do zvláštních sběrných nádob.

2)

Zvláštní sběrné nádoby jsou umístěny:
Stanoviště č. 1 (p.č. 738/2) „Záhumení“
- Sklo (2 x zvon o objemu 2 m3)
- Papír (1 x modrý kontejner)
- Plasty (1x žlutý kontejner)
- Biologický odpad (1 x světle zelený kovový kontejner)
- Drobný kovový odpad (1x šedý kontejner)
Stanoviště č. 2 (p.č. 740/3) „U Kotkových“
- Sklo (2 x zvon o objemu 2 m3)
- Papír (1 x modrý kontejner)
- Plasty (1 x žlutý kontejner)
- Drobný kovový odpad (1x šedý kontejner)
Stanoviště č. 3 (p.č 19/3 ) „Za obchodem“
-

Sklo (3 x zvon o objemu 2 m3)
Papír (3 x modrý kontejner)
Plast (4 x žlutý kontejner)
Drobný kovový odpad (2 x šedý kontejner)
Použité jedlé oleje a tuky (3 x kontejner khaki zelený s oranžovým víkem)

Stanoviště č. 4 (p. č. 1619/4) „Pod Hojgrovými“
-

Sklo (2 x zvon o objemu 2 m3)
Papír ( 2 x modrý kontejner)
Plast (1 x žlutý kontejner)
Drobný kovový odpad (1 x šedý kontejner)

Stanoviště č. 5 (p. č. 192/3) „ČOV“
-

Biologický odpad (1 x světle zelený kovový kontejner)

Stanoviště č. 6 (p. č. 844/1) „Vitošov – U vily“

-

Sklo (1 x zvon o objemu 2 m3)

3) Zvláštní sběrné nádoby jsou barevně odlišeny a označeny příslušnými nápisy:
a)
b)
c)
d)

papír, barva kontejneru modrá
sklo, barva kontejneru zelená, bílá
plasty, PET lahve, barva kontejneru žlutá
biologický odpad, barva kontejneru světle zelená

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 je bylo možno uzavřít a odpad z nich při
manipulaci nevypadával. Pokud to umožňuje povaha odpadu, je nutno objem odpadu před
jeho odložením do sběrné nádoby minimalizovat.
6) Papír, plasty, sklo, kovy lze také odevzdávat ve sběrném dvoře.

Čl. 4
Sběr nebezpečných složek komunálního odpadu
1) Sběr a svoz nebezpečných složek komunálního odpadu2) je zajišťován jednou měsíčně ve
dnech a čase stanovém harmonogramem provozu sběrného dvora jejich odebíráním ve
sběrném dvoře přímo do zvláštních sběrných nádob k tomuto sběru určených. Informace
o sběru jsou zveřejňovány na úřední desce obecního úřadu, webových stránkách obce,
výlepových plochách, v místním rozhlase a SMS bránou.
2) Nebezpečný odpad lze také odevzdávat ve sběrném dvoře.
3) Soustřeďování nebezpečných složek komunálního odpadu podléhá požadavkům
stanoveným v čl. 3 odst. 4 a 5.
Čl. 5
Svoz objemného odpadu
1) Svoz objemného odpadu je zajišťován jednou měsíčně ve dnech a čase stanoveném
harmonogramem provozu sběrného dvora jeho odebráním ve sběrném dvoře přímo do
zvláštních sběrných nádob k tomuto účelu určených. Informace o sběru jsou zveřejňovány na
úřední desce obecního úřadu, webových stránkách obce, výlepových plochách, v místním
rozhlase a SMS bránou.
2) Objemný odpad lze také odevzdávat ve sběrném dvoře, který je umístěn …….
3) Soustřeďování objemného odpadu podléhá požadavkům stanoveným v čl. 3 odst. 4 a 5.
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, dovozu a
tranzitu odpadů (Katalog odpadů)
2)

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) určené ke shromažďování směsného
komunálního odpadu,
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 individuální nebo společná pro více uživatelů.

3)

Soustřeďování nebezpečných složek komunálního odpadu podléhá požadavkům
stanoveným v čl. 3 odst. 4 a 5.

Čl. 7
Nakládání s výrobky s ukončenou životností v rámci služby pro výrobce
(zpětný odběr)
1) Sběr výrobků s ukončenou životností v rámci služby pro výrobce (zpětný odběr) je
zajišťován jednou měsíčně ve dnech a čase stanovém harmonogramem provozu sběrného
dvora jejich odebíráním ve sběrném dvoře přímo do zvláštních sběrných nádob k tomuto sběru
určených. Informace o sběru jsou zveřejňovány na úřední desce obecního úřadu, webových
stránkách obce, výlepových plochách, v místním rozhlase a SMS bránou.
2) Obec v rámci služby pro výrobce nakládá s těmito výrobky s ukončenou životností:
a) elektrozařízení
b) baterie a akumulátory
c) pneumatiky
Čl. 8
Komunitní kompostování
1) Bioodpadem se pro účel této vyhlášky rozumí posečená tráva, suché rostlinné materiály,
zbytky rostlin, ovoce a zeleniny, suché listí.
2) Likvidaci odpadu rostlinného charakteru si každý původce odpadu provádí primárně na
svém pozemku kompostováním případně využitím komunitního kompostování.
3) Komunitním kompostováním je systém soustřeďování bioodpadu z údržby zeleně, zahrad
a domácností z území obce, jejich úprava a následné zpracování v komunitní kompostárně
na kompost3.
3

§ 65 zákona o odpadech

4) Bioodpad lze ukládat do kontejnerů přistavených na stanovištích č. 1 a č. 5.
Čl. 9
Činnost sběrného dvora
1) Sběrný dvůr je určen zejména pro sběr komunálního odpadu (velkoobjemového,
biologického, oděvů, papíru a kartonu, skla, plastů, kovů, drobného stavebního odpadu od
fyzických osob).
2) Sběr obalového odpadu (papíru, plastu, skla, kovů, aj.) vstupuje do systému společnosti
EKO servis Zábřeh s.r.o., do kterého je Obec Hrabová zapojena. Tento systém zajišťuje odběr
a využití odpadů z obalů prostřednictvím tříděného sběru v obcích a prostřednictvím činnosti
osob oprávněných nakládat s odpadem. To znamená, že společnost EKO servis Zábřeh s.r.o.
se podílí na financování nákladů spojených se sběrem, svozem, tříděním a využitím obalového
odpadu.
3) Obec Hrabová je rovněž zapojena do kolektivního systému zpětného odběru
elektrozařízení. Elektrozařízení, které je odevzdáno ve sběrném dvoře, v prostoru vyhrazeném
jako místo zpětného odběru, je následně předáno kolektivnímu systému ASEKOL a
společnosti EKO servis Zábřeh (rovněž smluvní partner kolektivních systémů), případně
dalším oprávněným osobám.
4) Obsluha sběrného dvora určí místo nájezdu vozidla s přijímaným odpadem, zkontroluje
místo bydliště dodavatele odpadu, dále provede vizuální kontrolu dovezeného odpadu a zváží
jej. Poté zajistí uložení odpadu do označeného kontejneru podle druhu odpadu.
5) Každý občan, který chce uložit odpad ve sběrném dvoře, je povinen prokázat svou totožnost
a trvalý pobyt v obci Hrabová občanským průkazem. Chalupáři a chataři, kteří jsou majiteli
nemovitosti v obci, se prokážou dokladem o vlastnictví nemovitosti a občanským průkazem.
Poté můžou zdarma odložit svůj odpad.
6) Po celou dobu provozní doby sběrného dvora je přítomna obsluha.
7) Dodavatel odpadu s osobním vozidlem, popř. s vozidlem s přívěsným vozíkem, najede na
manipulační plochu. Z manipulační plochy mohou občané po zvážení odkládat jednotlivé druhy
komunálního odpadu do sběrných kontejnerů umístěných na zastřešené ploše, vždy za
přítomnosti obsluhy separačního dvora.
8) Manipulace s odpadem musí být prováděny dle postupů stanovených zákonem o odpadech,
vždy podle pokynů obsluhy sběrného dvora.
9) Pohyb po sběrném dvoře je povolen pouze za přítomnosti obsluhy a jen po dobu nezbytně
nutnou k předání odpadu.

Čl. 10
Zakázané činnosti
Fyzickým osobám se zakazuje:
odkládat komunální odpad mimo sběrné nádoby
ukládat do sběrných nádob odpad, pro který nejsou tyto nádoby určeny, např.
velkoobjemový odpad, žhavý popel, kapaliny, látky žíravé, výbušné, zápalné a lehce

-

vznětlivé, uhynulá zvířata a materiály ohrožující zdraví nebo bezpečnost lidí
odkládat odpad využitelný jako druhotnou surovinu do sběrných nádob na
nevyužitelný odpad
využívat sběrné nádoby k jinému účelu než k ukládání komunálního odpadu
Čl. 11
Sankce

Porušení ustanovení této obecně závazné vyhlášky bude postihováno podle zvláštních
právních předpisů.
Čl. 12
Kontrolní činnost
Kontrolu dodržování této vyhlášky jsou oprávněni provádět členové zastupitelstva obce
a pracovníci Obecního úřadu Hrabová.
Čl. 13
Závěrečná ustanovení
1)

Nabytím účinnosti této vyhlášky se zrušuje Obecně závazná vyhláška obce
č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce
Hrabová platné od 1.1.2021

2)

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1.1.2022

……………………….
Mgr. Ing. Petr Moťka
místostarosta

.……..…………….
Ing. Jiří Linhart
starosta

Vyvěšeno na úřední desce obecního úřadu dne: 16.12.2021
Sejmuto z úřední desky obecního úřadu dne: ………………….………..…..

