oBEG HoŠncE
Zastupite|stvoobce Hoštice
obecně záv azná vyh |áškaobce Hoštice č,212021..,
o stanoveníobecníhosystémuodpadovéhohospodářství
obce HoŠticese na svémzasedání an"/!,'!('?(.l"snesenímé.?p/kJ.W
Zastuoite|stvo
usnes|oVydatna zák|adě$ 59 odst.4 zákonaě. 54112020sb., o odpadech(dá|ejen ,,zákon
a vsou|adus $ 10 písm.d) a S 84 odst.2 písm.h) zákona č.128/2000sb.'
o odpadech..),
předpisů,
tuto obecně závaznouvyhlášku
ve zněnípozdějších
o obcích(obecnízřízení),
(dá|ejen',vyhláška..):
č t 't
Úvodníustanovení
'l) Tatovyh|áška
obce Hoštice.
na území
hospodářství
stanovuje
obecnísystémodpadového
2) Každýje povinenodpadnebo movitouvěc, Kerépředává do obecníhosystému,odk|ádatna
stanovenýmipro daný druh, kategoriinebo
místaurčenáobcív sou|adus povinnostmi
věcízákonemo odpadecha toutoVyh|áškou1.
materiá|
odpadunebomovitých
movitouvěc nebo odpad,
3) V okamŽiku,kdy osoba zapojenádo obecníhosystémuod|oží
stává se
urěeném,
k
tomuto
úče|u
na
místě
obcí
Životností,
ukončenou
výrobků
s
s Výjimkou
nebo
odpadu2.
tétomovitévěci
obec V|astníkem
4) Stanovištěsběrných nádob je místo, kde jsou sběrné nádoby trva|e nebo přechodně
odpadem.stanoviště
da|šíhonak|ádáníse směsnýmkomuná|ním
umístěnyza úče|em
nebospoleěnáprovíceuŽivate|ů.
sběrnýchnádobjsou individuá|ní

čl.z

odpadu
oddělenésoustředbváníkomuná|ního
komuná|níodpad na místaurčenáobcí jsou povinnyoddě|eně
1) osoby předávající
sIoŽky:
následující
soustřed'ovat
a) Biologickéodpady,
b) PapÍr,
c) Plasty včetněPET lahví,
d) Sklo,
e) Kovy,
odpady'
0 Nebezpečné
g) objemný odpad,
h) Jedléoleje a tuky,
i) Směsný komunálníodpad
odpad po stanoveném
odpademse rozumízbylý komuná|ní
2) Směsnýmkomuná|ním
podleodstavce1 písm'a),b)' c)' d)' e)' f)' g)' h) a i).
vytřídění
l s 61 zákonao odpadech
2 s 60 zákonao odpadech

3) objemný odpad je takový odpad, Keryi vzh|edemke sVým rozměrůmnemůŽebý
umístěn
do sběrnýchnádob

čt's

odpadu'jed|ýcholejůa tuků'
Soustřed'ovánípapíru,p|astů,sk|a,kovů,bio|ogického
textilu
do
odpady,jed|éo|eje a tuky, se soustřed'ují
1) Papír,p|asty,sklo, kovy, bio|ogické
kontejnery
í 100 a
zvláštních
sběrnýchnádob'kteýmijsou barevněa popisemod|išené
110 |itrŮ
pod přístřeškem
u fary pč.st.20.
2) Zv|ášÍní
sběrnénádobyjsou umístěnyna stanovišti
nápisy:
a oznaěenypřís|ušnými
3) Zv|áštní
sběrnénádobyjsoubarevněod|išeny
BoooDPAD)
kontejner
s oznaěením
a) Biologickéodpady' ( velkoobjemový
barva MoDRÁ
b) Papír,
Plasty, PET lahve,
d) Sk/o,
d) Kovy,
e) Jedléoleje a tuky,

barvaŽttJTÁ
barva ZELENÁ
barva ČrRNÁ s nápisemKjVY
barva čERNAs nápisemjedléolejea tuky

neŽ
odpadů,
4) Do zv|áštních
sběrnýchnádobje zakázánouk|ádatjinés|oŽkykomunálních
pro kteréjsou určeny.
sběrnénádobyje povinnostp|nittak,aby je by|omoŽnouzavříta odpadz nich
5) Zv|áštní
povahaodpadu,je nutnoobjemodpadu
při manipu|aci
Pokudto umoŽňuje
nevypadáva|.
předjehoodIožením
do sběrnénádobyminimaIizovat.

čt.+

svoz nebezpečnýchs|ožekkomuná|níhoodpadu
minimá|nědvakrátroěně
odpaduje zajišťován
1) Svoz nebezpečných
s|oŽekkomuná|ního
přímodo zvláštních
jejichodebíráním
přechodných
stanovištích
na předemvyh|ášených
jsou
zveřejňoványna
|nformaceo svozu
sběrnýchnádob ktomuto sběru určených.
obecnímrozh|asem,
desceobecního
úřadua vyh|ášeny
úřední
2) Soustřed'ovánínebezpečnýchsIožek komuná|níhoodpadu podléhá poŽadavkům
v č|.3 odst'4 a 5.
stanoveným

čt.s

odpadu
Svoz objemného
dvakrát ročnějeho ódebiránímna předem
1) Svoz objemnéhoodpadu je zajišt'ován
přímo
přechodných
sběrnýchnádob ktomuto
stanovištích
do zv|áštních
vyh|ášených
jsou
zveřejňoványna úřednídesce obce a vyh|ášeny
úče|u
urěených.|nformaceo svozu
obecnímrozh|asem.
poŽadavkům
v č|.3 odst.4 a 5.
stanoveným
objemného
odpadupod|éhá
2) Soustřed'ování

Soustřeďování
*ornuná|ního
odpadu
"'u"n?'nj
1) směsný komuná|ní
odpadse odk|ádádo sběrnýchnádob.Pro úče|y
tétovyh|áŠny
se
sběrnýminádobamirozuměií:
a1 popelnice
b) igelitovépytle
c) odpadkovékoše,kteréjsou
y Veřejnýchprostranstvich
v obci'sloužicipro
1|1i.ste1l
odkládánÍdrobného směsného
kom
unainíno odpáďu'
o

komuná|ního
odpadu pod|éhápoŽadavkům
stanoveným
::lŤ,::."Jání usměsného

Naktádání
s komuná|ním
.on!T,''-.li!fffi.n".i."'í obcepřičínnosti
přávnických
a podnikajících
fyzickýchosob

,l) Právnické podnikající
a
fyzické.osoby
zapojené
do obecního
systému
na zák|aděsmlouvy

i,l1?if:'",'"í

odpad
d|eč|.
2 odsi.t préoavalioo
poapii.ir"st"';;.,y''..
ruiaoo

2) VýŠe.-úhrady.1a
7apojenído obecního systémuse stanovÍ dle počtua objemu
soustřeďovacÍch
nádob'
3) Úhradase vybírápů|ročně
neboročněa to převodemna Účetna zák|aděfakturv.

čt'tz

Závěrečnáustanovení
7/ Nabytím účinnostitéto vyh|áškyse zrušuje
obecně závazná vyh|áška obce
č. 112015'ze dne 12.320.|5'o sianoveni'ýšiě'u
sn.o' aŽd,ování,
sběru,přepravy,
třídění,využívání
a odstraňování
t<omunálnícň
oJp"ou a nak|ádáníse stavebním
odpademna ÚzemíobceHoŠtice.
2) Tatovyhláškanabýváúčinnosti
dnem31.12'2021

Vyvěšeno
na úřední
desceobecního
úřadu
dne:..!-,,!?',Z0?.:l..
sejmuto
z úřední
deskyobecního
úřadu
dne:-- ...........' '...

