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OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE HOŘIČKY
Č. 1/2019
o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na
území obce Hořičky

Zastupitelstvo obce Hořičky se na svém zasedání dne 23.9.2019 usnesením č. 23/2019 usneslo
vydat na základě § 17, odst. 2, zák. č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších
zákonů, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s § 10, písm. d) a § 84, odst. 2, písm. h) zák.
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou
vyhlášku.
Článek I
Úvodní ustanovení
Tato vyhláška stanovuje systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území obce Hořičky.

Článek II
Třídění komunálního odpadu
1. Komunální odpad se třídí na složky:
a) biologický odpad rostlinného původu
b) papír
c) plasty včetně PET lahví a nápojových kartonů
d) sklo čiré a barevné
e) lehké kovy – plechové obaly
f) nebezpečné odpady
g) objemný odpad
h) směsný komunální odpad
2. Směsným komunálním odpadem se rozumí zbylý komunální odpad po provedeném
vytřídění.
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Článek III
Shromažďování a svoz tříděného odpadu
1. Tříděný komunální odpad je shromažďován do zvláštních sběrných nádob na určených
místech
2. Sběrné kontejnery jsou barevně rozlišeny a nebo označeny nápisem.
- barva modrá – papír
- barva žlutá – plasty, PET lahve, nápojové kartony
- barva zelená – sklo bílé a barevné
- barva šedá (popelnice) – lehké kovy, plechové obaly
3. Je zakázáno odkládat jiné složky komunálního odpadu do kontejnerů, než pro které jsou
primárně určeny.
4. K odkládání biologického odpadu rostlinného původu je určena skládka u hřbitova a u
fotbalového hřiště. Následně je hmota odvezena na kompostárnu k dalšímu zpracování.
5. K odkládání roští, větví, keřů je určena skládka u hřbitova, kde je likvidace provedena
štěpkováním a takto vzniklá hmota odvezena k dalšímu využití.
6. Sběr a svoz nebezpečných složek komunálního odpadu je prováděn 2x ročně mobilním
svozem na určených místech. Pneumatiky nejsou nebezpečný komunální odpad a do tohoto
svozu nepatří.
7. Sběr a svoz objemného odpadu je prováděn 1x ročně do přistavených velkoobjemových
kontejnerů na určených místech.
Článek IV
Shromažďování směsného komunálního odpadu
1. Směsný komunální odpad se odkládá do popelnicových nádob případně do označených
sběrných pytlů.
Každý vlastník objektu má svoji nádobu na směsný komunální odpad a hradí si náklady na
svoz a uložení odpadu na skládku formou svozové známky.
2. Na veřejném prostranství jsou umístěny odpadkové koše sloužící pro odkládání drobného
směsného komunálního odpadu.
3. Hřbitovní odpad se odkládá na vyhrazené místo.
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Článek V
Nakládání se stavebním odpadem
1. Stavebním odpadem se rozumí odpad, který vzniká při výstavbě, opravě nebo demolici
objektů. Stavební odpad není odpadem komunálním.
2. Likvidaci tohoto odpadu zajišťují firmy, které mají potřebné oprávnění.

Článek VI
Nabytí účinnosti

Tato vyhláška nabývá účinnosti 15. den po jejím zveřejnění na úřední desce.

V Hořičkách dne 23. září 2019

……………………………………………….
PaedDr. Milan Neumann
místostarosta
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