OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE HUKVALDY
čís. 4/2009
o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů a systému nakládání se stavebním odpadem
na území obce Hukvaldy.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------Zastupitelstvo obce Hukvaldy se na svém zasedání, konaném dne 1.12.2009, usneslo
usnesením č. 17/395 vydat podle § 17, odst. 2 zákona č.185/2001 Sb., o odpadech a o změně
některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o odpadech“) a v
souladu s ustanoveními § 10 písm. a) a § 84 odst. 2, písm. h) zákona č.128/2000 Sb., o
obcích, ve znění pozdějších předpisů (obecní zřízení), tuto obecně závaznou vyhlášku:

Článek 1
Působnost vyhlášky
(1) Vyhláška stanovuje systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálních odpadů (dále jen
„systém nakládání s komunálním
odpadem“) vznikajících na území obce Hukvaldy a systém nakládání se stavebním a
demoličním odpadem na území obce Hukvaldy.
(2) Tato vyhláška se vztahuje :
na fyzické osoby ( dále jen občané ), produkující odpad na území obce Hukvaldy.
Článek 2
Základní pojmy
(1) Odpad je každá movitá věc, které se osoba zbavuje nebo má úmysl nebo povinnost se jí
zbavit a přísluší do některé ze skupin odpadů uvedených v příloze č. 1 zákona č.
185/2001 Sb., o odpadech.
(2) Komunální odpad je veškerý odpad vznikající na území obce při činnosti fyzických
osob, s výjimkou odpadů vznikajících u právnických osob nebo fyzických osob
oprávněných k podnikání.
(3) Nakládání s odpady je jejich shromažďování, soustřeďování, sběr, výkup, třídění,
přeprava a doprava, skladování, úprava, využívání a odstraňování.
(4) Původcem odpadu je právnická nebo fyzická osoba oprávněná k podnikání, při jejíž
podnikatelské činnosti vznikají odpady. Pro komunální odpady vznikající na území obce,
které mají původ v činnosti fyzických osob, na něž se nevztahují povinnosti původce, se
za původce odpadů považuje obec. Obec se stává původcem komunálního odpadu
v okamžiku, kdy fyzická osoba odpad odloží na místě k tomu určeném; obec se současně
stane vlastníkem těchto odpadů.
(5) Využitelná složka komunálního odpadu je odpad získaný odděleným sběrem, který
lze využít jako druhotnou surovinu (zejména sběrové sklo bílé a barevné, papír, plasty).
(6) Nebezpečná složka komunálního odpadu je odpad, který má jednu nebo více
nebezpečných vlastností uvedených v příloze č. 2 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech
(např. mazací a motorové oleje, zbytky barev, ředidel, vyřazené léky, použité obaly od
postřiků, a j.).

(7) Objemná složka komunálního odpadu je odpad, který by mohl narušit váhou nebo
objemem obvyklou míru naplnění sběrných nádob (např. vyřazený nábytek, koberce a
pod.).
(8) Zbytkový (netříděný) komunální odpad je odpad, ze kterého jsou odděleny složky
určené ke třídění, nebezpečné a objemné složky komunálního odpadu.
(9) Stavební a demoliční odpad je odpad vznikající při výstavbě a demolici staveb. Jedná
se o všechny druhy stavebního a demoličního odpadu podle Katalogu odpadů, vznikající
při stavební činnosti.
(10) Oprávněnou osobou je každá osoba, která je oprávněna k nakládání s odpady podle
zákona o odpadech nebo podle zvláštních právních předpisů.
(11) Pověřená organizace je organizace – oprávněná osoba, která na základě platné smlouvy
s obcí zajišťuje systém nakládání s komunálním odpadem na území obce.
(12) Sběrná nádoba je typizovaná nádoba určená k odkládání komunálního odpadu
(jednotlivé druhy jsou uvedeny v čl. 4).
(13)Dostatečný objem nádoby na zbytkový komunální odpad je takový vnitřní objem
sběrné nádoby, který při dané frekvenci svozu odpadu a při daném počtu osob užívajících
objekt umožňuje uložit zbytkový komunální odpad vznikající při provozu domácnosti
v objektu, do sběrné nádoby. Dostatečný objem je 27,5 litru na osobu a týden.
(14)Mobilní sběr odpadů je sběr a svoz určených složek komunálního odpadu, zajištěný
v pravidelných intervalech pověřenou organizací na určených místech speciálními
kontejnery.
Článek 3
Místa určená pro odkládání komunálního odpadu
Místa určená pro odkládání komunálního odpadu jsou:
a) místa (stanoviště), kde jsou trvale nebo přechodně umístěny sběrné nádoby za
účelem shromažďování jednotlivých složek komunálního odpadu;
b) sběrná místa mobilního sběru nebezpečných složek komunálního odpadu,
objemných složek komunálního odpadu a druhotných surovin (železný šrot,
papír) na určených místech v obci v době přítomnosti mobilní sběrny;
c) lékárna a vybrané obchody, pokud jsou vybaveny pro sběr určitých složek
komunálního odpadu (např. léky, baterie);
d) jiná obcí určená místa.
Článek 4
Sběrné nádoby
Pro nakládání s komunálním odpadem (t.j. jeho shromažďování a třídění) jsou určeny tyto
sběrné nádoby:
a) popelnice o objemu 110 ( 120 ) litrů – slouží k ukládání zbytkového odpadu po
vytřídění t.j. smetí, popel, saze, nevratné obaly z domácnosti, kuchyňské odpady.
b) kontejnery o objemu 1 100 litrů - slouží k ukládání zbytkového odpadu po
vytřídění t.j. smetí, popel, saze, nevratné obaly z domácnosti, kuchyňské odpady
c) velkoobjemové kontejnery o obsahu 5m3 - slouží k ukládání hřbitovního odpadu.
Tyto sběrné nádoby jsou umístěny na stanovištích určených obcí. Odvoz odpadu
se provádí v intervalech určených obcí, nejdéle však po zaplnění kontejneru.
d) nádoby na využitelné složky komunálního odpadu barevně rozlišené:
- barva zelená - sklo barevné
- barva bílá
- sklo bílé

- barva žlutá - plasty
- barva modrá - papír
Sklo se ukládá do nádob čisté, zbavené kovových uzávěrů. Plasty se do nádob
ukládají čisté a takovým způsobem, aby byla co nejefektivněji využita kapacita
nádob.
e) speciální nádoba pro sběr starých léků – umístěna v lékárně.
f) speciální nádoby na vyřazené suché baterie – umístěny ve vybraných prodejnách
potravin.
g) sběr nebezpečných odpadů, objemných odpadů – je zajištěn prostřednictvím
speciálních kontejnerů, umístěných na předem určených stanovištích
v oznámených dnech a hodinách.
h) odpadkové koše - umístěné na veřejných prostranstvích obce – slouží výhradně k
odkládání obalů od potravin a jiných drobných výrobků, atd.
Článek 5
Tříděný sběr využitelných složek komunálního odpadu (separace)
(1) Tříděný sběr využitelných složek komunálního odpadu je oddělený sběr složek, které
jsou po dotřídění předány pověřenou organizací k dalšímu využití.
(2) Využitelné složky komunálního odpadu se ukládají do speciálních sběrných nádob na
tříděný odpad (viz čl. 4) které jsou umístěny na stanovištích na území obce.
(3) Obsluhu a svoz sběrných nádob na tříděný odpad provádí pověřená organizace.
Obsluhou se rozumí jejich vyprazdňování, případně údržba, svozem pak odvoz obsahu
nádob ve smluvených intervalech tak, aby nedocházelo k jejich přeplňování.
(4) Sběr dalších využitelných složek komunálního odpadu např. kovový odpad, provádí
zájmové složky obce Hukvaldy (např. hasiči). Datum sběru je zveřejněn v dostatečném
předstihu. Občané, pokud tento odpad poskytnou, umístí jej v den sběru tak, aby mohlo
dojít k jeho svozu.
Článek 6
Sběr nebezpečných složek komunálního odpadu
(1) Sběrem nebezpečných složek komunálního odpadu se rozumí oddělený sběr těchto
odpadů do speciálních kontejnerů a nádob tak, aby nedošlo k jejich smíchání s jinými
složkami komunálního odpadu a tím k ohrožení zdraví občanů nebo životního prostředí.
Jedná se především o nebezpečné složky komunálního odpadu uvedené v čl. 2, odst. 6.
(2) Nepoužitelné léky se odkládají do speciálních nádoby umístěné v lékárně.
(3) Vyřazené suché baterie (monočlánky a pod.) se odkládají do speciálních nádob, které
jsou umístěny v objektech vybraných prodejen potravin.
(4) Sběr nebezpečných složek komunálního odpadu se provádí mobilním sběrem 2x ročně.
Způsob sběru, stanoviště mobilního sběru, datum a doba sběru se zveřejňuje způsobem
v obci obvyklým.
(5) Sběr nebezpečných složek komunálního odpadu provádí pověřená organizace, která
jednotlivé složky sbírá, třídí podle druhu a zajišťuje jejich bezpečné odstranění.
Článek 7
Sběr objemných složek komunálního odpadu
Sběr objemných složek komunálního odpadu se provádí mobilním sběrem min. 2x ročně.
Způsob sběru, sběrná stanoviště a čas sběru se zveřejňuje způsobem v obci obvyklým.

Článek 8
Sběr a svoz zbytkového komunálního odpadu
(1) Občané, kteří mají bydliště (působiště) na svozových trasách sběrného vozu popelnic
ukládají zbytkový komunální odpad do popelnic o objemu 110 l ( 120 l). Pro tento účel
jsou povinni si zajistit dostatečný počet popelnic tak, aby nedocházelo k jejich
přeplňování mezi jednotlivými svozovými termíny. Termíny svozu stanoví obec tak, aby
intervaly mezi jednotlivými svozy nebyly delší než 14 dnů. Intervaly mohou být
překročeny pouze výjimečně v případě zvlášť nepříznivých podmínek, které mohou
omezit provoz svozových vozidel (např. v zimním období).
(2) Občané a fyzické osoby, které mají bydliště mimo svozové trasy popelnic ( zejména
chataři a chalupáři ), ukládají zbytkový komunální odpad do kontejnerů o objemu 1100 l,
které jsou umístěny na stanovištích určených obcí. Odvoz odpadu se provádí
v intervalech určených obcí.
(3) Na veřejném prostranství se drobný komunální odpad (drobné obaly od potravin, cigaret
a jiných výrobků apod.) odkládá do odpadkových košů, které obsluhuje obec. Do těchto
nádob je zakázáno odkládat odpady určené k separaci, nebezpečné složky odpadu a
zbytkový komunální odpad z domácností.
Článek 9
Nakládání s odpadem z údržby zeleně
(1) Dřevní odpad z údržby zeleně (větve) se sbírá na jaře a na podzim. Způsob sběru,
stanoviště mobilního sběru, datum a doba sběru se zveřejňuje způsobem v obci
obvyklým. Dřevní odpad z údržby zeleně (větve) je také možno v dostatečně suchém
stavu a za příznivých povětrnostních podmínek spalovat.
(2) Listí a shrabky se sbírají v plastových pytlích. Datum sběru je zveřejněno v dostatečném
časovém předstihu.
Článek 10
Poplatek za nakládání s komunálním odpadem
Fyzické osoby jsou povinny platit Obci Hukvaldy poplatek za provoz systému nakládání
s komunálním odpadem podle obecně závazné vyhlášky o místním poplatku.
Článek 11
Nakládání se stavebním a demoličním odpadem
(1) Fyzické osoby, při jejichž činnosti vznikne stavební a demoliční odpad (dále jen
„stavební odpad“) si zajistí jeho využití nebo odstranění samostatně, a to prostřednictvím
oprávněné osoby.
(2) Stavební odpad musí být ukládán do rozměrově vhodných kontejnerů oprávněné osoby,
případně subjektu provádějící stavební činnost, pokud není tento odpad přímo nakládán a
vyvážen z místa vzniku k využití či odstranění v souladu se zákonem o odpadech a
jinými právními předpisy.
(3) Termíny odvozu stavebního odpadu, způsob jejich využití či odstranění si zajistí a cenu
za tuto službu si hradí producenti tohoto odpadu individuálně.

