
obec Radkovice u Hrotovic
Zastupitelstvo obce Radkovice u Hrotovic

Obecně závazná vyhláška obce Radkovice u Hrotovic ě.312021
o stanovení obecního systému odpadového hospodářstvi

Zastupitelstvo obce Radkovice u Hrotovic se na svém zasedání dne 11, 11, 202í usnesením ó, 8l20l2o18-
2022 usneslo vydat na základě § 59 odst. 4 zákona č. 54112020 Sb,, o odpadech (dále jen ,,zákon
o odpadech"), a v souladu S §,10 písm. d) a § 84 odst. 2 píSm. h) zákona č. 12812000 sb.,
o obcich (obecní zřízení), ve znění pozdějšich předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen
,,vyh |áška"):

čt. t
úvodni ustanoveni

1) Tato vyh|áška stanovuje obecní systém odpadového hospodářství na území obce Radkovice u Hrotovic

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 materiá| odpadu nebo movitých
věcí zákonem o odpadech a touto vyhláškou1.

3) V okamžiku, kdy osoba zapojená do obecního Systému odloží movitou věc nebo odpad,
s výjimkou výrobků s ukonóenou životností, na místě obcí k tomuto úóe|u urěeném, stává se obec
vlastníkem této movité věci nebo odpadu2.

4) Stanoviště sběrných nádob je místo, kde jsou sběrné nádoby trvale nebo přechodně umístěny za úóelem
da|šího nakládání se směsným komunálním odpadem. Stanoviště sběrných nádob jsou individuální nebo
spoIečná pro více uživatelů.

čl. z
oddělené soustřed'ováni komunálního odpadu

1) Osoby předávající komunální odpad na místa určená obcí jsou povinny oddě|eně soustřed'ovat
násIedující složky:

a) Biologické odpady
b) Papír,
c) Plasty včetně PET lahví, nápojové kartony
d) Sklo
e) Kovy
f) Nebezpečné odpady
g) Objemný odpad
h) Jedlé oleje a tuky
i) Směsný komunální odpad

2) Směsným komunálním odpadem se rozumí zbylý komunální odpad po stanoveném vytřiděni podle
odstavce 1 písm. a), b), c), d), e),0, s), h)

l § 61 zákona o odpadech
2 § 60 zákona o odpadech



3) Objemný odpad je takový odpad, který vzhledem ke svým rozměrům nemůže být umístěn do sběrných
nádob (např, koberce, nábytek atd

čt. s
Soustřed'ování papíru, plastů, skla, kovů, biologického odpadu, jedlých otejŮ a tukŮ, textilu a

elektroodpadu

,1) Papir, plasty, sklo, kovy, biologické odpady, jedlé ole,le a tuky, se soustřed'ují do zvláštnich sběrných
nádob, kterými jsou:
- Papír, p|asty, nápojové kartony, sk|o, kovy - velkoobjemové kontelnery
- Biologické odpady - VeIkoobjemoVé kontejnery-Vany
- Jed|é o|eje a tuky - sběrný dvůr Hrotovice
- Elektroodpad - sběrný dvůr Hrotovice

2) Zvláštní sběrné nádoby jsou umístěny na těchto stanovištích uvedených v příloze této vyhlášky

3) ZvIáštní sběrné nádoby jsou barevně odIišeny a oznaóeny příslušnými nápisy:

a) Biologické odpady - velkoobjemové kontejnery- vany, barva zelená
b) Papir, barua modrá
c) Plasty, PET lahve, nápojové kartony, barva žlutá
d) Sklo, barva bílá pro čiré sklo a zelená pro směsné sklo
e) KoVy, barva šedá nebo žlutá spo/ečně s p/asty

4) Do zviáštních sběrných nádob je zakázáno uk|ádat jiné složky komunáIních odpadŮ, než pro které jsou
uróeny,

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 ob.jem odpadu před jeho odloŽením do
sběrné nádoby minimalizovat.

6) Papír, plasty, sklo, kovy, jedlé oleje a tuky lze také odevzdávat ve sběrném dvoře, který je umístěn
V Hrotovicích,

čt. l
Svoz nebezpečných složek komunálního odpadu

1) Nebezpečný odpad |ze odevzdávat ve sběrném dvoře, který je umístěn v Hrotovicích

čl. s
Svoz objemného odpadu

1) Svoz objemného odpadu je zajišt'ován dIe potřeby jeho odebíráním na předem vyh|ášených
přechodných stanovištích přimo do zvláštních sbérných nádob k tomuto účelu určených. lnformace o
svozu jsou zveřejňovány na internetu a formou SMS - elektronický obecní rozhlas

2) Objemný odpad lze také odevzdávat ve sběrném dvoře, ktenj, je umistěn v Hrotovicich,
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čt. s
Soustřed'ování směsného komunálního odpadu

1) Směsný komunálni odpad se odkládá do sběrných nádob, Pro účely této vyh|ášky se sběrnými
nádobami rozumějí:
a) popelnice
b) velkoobjemový kontejner u hřbitova (slouží pouze pro potřeby hřbitova, nikoliv k ukládáni
domovního odpadu)

2) Soustřed'ování směSného komunálního odpadu podléhá požadavkům stanoveným
vč1,3odst.4a5.

čt. z
Komunitni kompostování

1) Komunitním kompostováním je systém soustřed'ování rostlinných zbylků z údržby zeleně, zahrad a
domácností z území obce, jejich úprava a následné zpracovánív komunitní kompostárně na kompost3.

2) Rostlinné zbytky z údržby zeleně, zahrad a domácností ovoce azelenina ze zahrad
a kuchyní, drny se zeminou, rostliny a jejich zbytky neznečištěné chemickými látkami, které budou

Využity V rámci komunitního kompostováni, lze odkládat do kontejnerú přistavených v jednotlivých

částech obce, vylmenovaných v příloze této vyhlášky

čt. g
Nakládání se stavebním a demoličním odpadem

1) Stavebním odpadem a demoličním odpadem se rozumí odpad vznikající při stavebních
a demo|ičních činnostech nepodnikajících fyzických osob, Stavební a demoliční odpad není odpadem
komuná|ním.

2) Uložení a likvidaci stavebního odpadu je povinen si zajistit původce odpadu na své vlastní náklady
pomocí speciaIizované firmy, menší množstvi stavebního a demoličního odpad |ze předáVat do
sběrného dvoru v Hrotovicích,

3) Fyzické osoby mohou předávat stavební a demoliční odpad na určeném místě (SD Hrotovice) při
jednot|ivých předáních o maximální hmotnosti 10O0 kg, Celková maximá|ní hmotnost obcí bezp|atně
přebíraného stavebního a demoličního odpadu činí na držitele karty na sběrný dvůr 1000 kgi rok. Cena
za uložení demoličního a stavebního odpadu nad hodnotu 1O00 kg/na dížitele kartykok bude
vyfakturována ukladateli v ročním vyúčtování.

3 
§ 65 zákona o odpadech



čl.,tz
závěrečná ustanoveni

1) Nabytím úóinnosti této vyhlášky se zrušu1e
č. 112012 ze dne 26, 10,2012,.

2) Tato vyhláška nabývá úĎinnosti dnem 1. 1.2022.

Vyvěšeno na úřední desce obecního úřadu dne: 2. 12.2021

Sejmuto z úřední desky obecního úřadu dne: 20. 12.2021

závazná vyhláška

iloslav Meca
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Příloha k Obecně závazné vyhlášce č.312021

Stanoviště sběrných nádob pro tříděný komunální odpad

v obci Radkovice u Hrotovic

pnpiR
modré kontejnery

kontejner u prodejny potravin, kontejner u cesty
do ZD

sKLo
bílé a zelené kontejnery

kontejner u prodejny potravin, kontejner u cesty
dozD

PLASTY A
NÁPOJOVÉ KARTONY
žluté kontejnery

kontejner u prodejny potravin, kontejner u cesty
do ZD

KOVY-šedý kontejner, žlutý
kontejner společně s
plastem

Kontejner u prodejny potravin, kontejner u cesty
do ZD, mobilní svoz, sběrný dvůr Hrotovice

VELKOOBJEM. ODPAD mobilní svoz
sběrný dvůr Hrotovice

NEBEZPEČNÝ ODPAD sběrný dvůr Hrotovice
ELEKTROODPAD sběrný dvůr Hrotovice
TUKY a JEDLÉ: OLEJE sběrný dvůr Hrotovice
BloLoGlcKÉ oDPADY -
sběrné kontejnery VANY

u hasičárny, u hřiště, u nové zástavby, u cesty do
zD


