Město Hlinsko
Zastupitelstvo města

Ť
Obecně závazná ‚‘3 hláška
Č. 1 2021,
o stanovení obecního systému odpadového hospodářství
Zastupitelstvo města Hlinsko se na svém zasedání dne 13. prosince 2021 usnesením č.
ZM/80/1 usneslo vydat na základě * 59 odst. 4 zákona Č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve
znění pozdějších předpisu (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
předpisu, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):

Článek 1
Uvodní ustanovení
(I)

Tato vyhláška stanovuje obecní systém odpadového hospodářství na území města
Hlinska.

(2)

Každý je povinen odpad nebo movitou věc, které předává do obecního systému
odkládat na místa a do nádob určených obcí v souladu s povinnostmi stanovenými pro
daný druh a kategorii odpadu nebo movitých věcí zákonem o odpadech a touto
vyhláškou.‘

(3)

V okamžiku, kdy osoba zapojená do obecního systému odloží movitou věc nebo odpad,
s výjimkou výrobku s ukončenou životností, na místě obcí k tomuto účelu určeném,
stává se obec vlastníkem této movité věci nebo odpadu.2

(4)

Stanoviště sběrných nádob je místo, kde jsou sběrné nádoby trvale nebo přechodně
umístěny za účelem dalšího nakládání s komunálním odpadem. Stanoviště sběrných
nádob jsou individuální nebo společná pro vice uživatelu.

~ 61 zakona o odpadech
~ 60 zákona o odpadech

Článek 2
Oddělené soustřed‘ování komunálního odpadu
(1)

Osoby předávající komunální odpad na místa určená obcí jsou povinny odděleně
soustřeďovat následující složky:
a) papír,
b) plasty včetně PET lahví,
c) nápojové kartony,
d) sklo bílé,
e) sklo barevné,
I) kovy,
g) nebezpečné komunální odpady,
h) objemný odpad,
i) jedlé oleje atuky,
j) textil, oděvy,
k) biologické odpady rostlinného puvodu,
I) směsný komunální odpad.

(2)

Směsným komunálním odpadem se rozumí zbylý komunální odpad po stanoveném
vytřídění podle odst. I písm. a) až k).

(3)

Objemný odpad je takový odpad, který vzhledem ke svým rozměrum nemuže být
umístěn do sběrných nádob.

Článek 3
Soustřed‘ování papíru, plastu, nápojových kartonu, skla bílého, skla barevného, kovu,
jedlých oleju a tuku, textilu, oděvu a biologického odpadu rostlinného puvodu
(1)

Papír, plasty, nápojové kartony, sklo bílé, sklo barevné, kovy, jedlé oleje a tuky, textil,
oděvy, biologické odpady rostlinného puvodu se soustřeďují do zvláštních sběrných
nádob, kterými jsou sběrné nádoby a podzemní kontejnery rozmístěné na stanovištích
Po městě, a také ve sběrném dvoře v areálu Technických služeb Hlinsko, s.r.o., Srnská
ul., Hlinsko.

(2)

Jednotlivá stanoviště zvláštních sběrných nádob včetně druhu odpadu a objemu nádob
jsou uvedena na webových stránkách města Hlinska www.hlinsko.cz/mestsky
urad organizacni-strukturalodbor-zivotniho-prostredi odpady

(3)

Zvláštní sběrné nádoby jsou barevně odlišeny a označeny příslušnými nápisy:
a) papír sběrná nádoba barvy modré, označená nápisem „Papír“;
-

b) plasty, nápojové kartony sběrná nádoba barvy žluté, označená nápisem „Plasty,
nápojové kartony“;
-

c) sklo bílé sběrná nádoba barvy bílé, označená nápisem „Sklo čiré“;
-
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d) sklo barevné sběrná nádoba barvy zelené, označená nápisem „Sklo směsné“;
-

e) jedné oleje a tuky
sběrná nádoba barvy zelené, označená nápisem „Sběr
opotřebovaných potravinářských oleju a tuku v Pvc obalech“;
-

D kovy

-

sběrná nádoba barvy šedé, označená nápisem „Kovové obaly“;

g) textil, oděvy
textilu“;

-

sběrná nádoba barvy bílé, označená nápisem „Sběr oděvu, obuvi a

h) biologické odpady rostlinného puvodu
nápisem „Biologicky rozložitelné odpady“;

(4)

-

sběrná nádoba barvy hnědé, označená

v některých částech města se biologické odpady rostliimého puvodu soustřeďují i ve
speciálních nádobách (popelnicích) u nemovitostí.

(5)

Do zvláštních sběrných nádob je zakázáno ukládat jiné složky komunálních odpadu, než
pro které jsou určeny.

(6)

Zvláštní sběrné nádoby nesmí být přeplňovány 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.

(‘7)

všechny složky komunálního odpadu lze také odevzdávat ve sběrném dvoře, který je
umístěn v areálu Technických služeb Hlinsko, s.r.o., Srnská ul., Hlinsko (a biologický
odpad rostlinného puvodu též na kompostárnu, která je umístěna v areálu skládky
v Srní). Provozní doba sběrného dvora je stanovena takto: pondělí pátek od 8:30 do
16:00 hod., sobota od 8:00 do 12:00 hod.

Článek 4
Soustřeďování nebezpečných složek komunálního odpadu
(1)

Nebezpečný odpad se odevzdává ve sběrném dvoře, který je umístěn v areálu
Technických služeb Hlinsko, s.r.o., Srnská ul., Hlinsko. Provozní doba viz čl. 3 odst. 7.

(2)

Manipulaci s tímto druhem odpadu koordinují pracovníci sběrného dvora.

Článek S
Svoz objemného odpadu včetně objemného biologického odpadu rostlinného puvodu
(I)

Svoz tohoto druhu odpadu je zajišťován několikrát ročně jeho odebíráním na předem
vyhlášených přechodných stanovištích přímo do zvláštních sběrných nádob k tomuto
účelu určených. Informace o termínech svozu jsou zveřejňovány prostřednictvím
místních médií a webových stránek města.

(2)

Tento odpad lze také odevzdat ve sběrném dvoře, který je umístěn v areálu Technických
služeb Hlinsko s.r.o., Srnská ul., Hlinsko.

(3)

Manipulaci s tímto druhem odpadu koordinují pracovníci svozu a sběrného dvora.

Článek 6
Soustřed‘ování směsného komunálního odpadu
(I)

Směsný komunální odpad se odkládá do sběrných nádob. Pro účely této vyhlášky se
sběrnými nádobami rozumí:
a) typizované sběrné nádoby
popelnice určené ke shromažďování směsného
komunálního odpadu; z duvodu evidence jsou tyto nádoby opatřeny čipem, který
zajišt‘uje město,
b) velkoobjemové kontejnery na směsný komunální odpad, které jsou umístěny
zejména na sídlišti,
c) typizované odpadkové koše, které jsou umístěny na veřejných prostranstvích ve městě
a slouží pro odkládání drobného směsného komunálního odpadu.

(2)

Každý vlastník nemovitosti je povinen zajistit si pro soustřeďování tohoto druhu odpadu
sběrnou nádobu (popř. nádoby) o dostatečném objemu a tyto nádoby v případě jejich
naplnění vystavit v určené dny a doby svozu před dum k výsypu oprávněnou osobou
(Technické služby Hlinsko, s.r.oj. Informace o dnech svozu směsného komunálního
odpadu je zveřejněna na webových stránkách města.

(3)

Soustřeďování směsného komunálního odpadu podléhá požadavkum stanoveným
v čI. 3 odst. 5 a 6.

Článek 7
Nakládání se stavebním a demoličním odpadem
(1)

Stavebním a demoličním odpadem se rozumí odpad vznikající při stavebních a
demoličních čirmostech nepodnikajících fyzických osob. Stavební a demoliční odpad
není odpadem komunálním.

(2)

Stavební a demoliční odpad lze předávat ve sběrném dvoře, který je umístěn v areálu
Technických služeb Hlinsko, s.r.o., Srnská ul., Hlinsko nebo na skládce v Srní, a to po
předchozí dohodě s provozovatelem (Technické služby Hlinsko, s.r.o.).

(3)

Fyzické osoby si mohou u oprávněné osoby (např. Technické služby Hlinsko s.r.o.)
objednat pro tyto účely na vlastní náklady kontejner.

Článek 8
Sankce
Porušení povinností stanovených touto vyhláškou bude postihováno podle zvláštních právních
předpisu.3

Článek 9
Závěrečná ustanovení
(1)

Nabytím účinnosti této vyhlášky se zrušuje obecně závazná vyhláška města Hlinska
č. 7 2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, tříděni, využívání a
odstraňování komunálních odpadu vznikajících na území města Hlinska, ze dne 21. září
2015.

(2)

Tato vyhláška nabývá účinnosti dne 1. ledna 2022.

JC(~
Vyvěšeno na úřední desce:
Sejmuto z úřední desky:
Zveřejnění vyhlášky bylo shodně provedeno na elektronické úřední desce.

~ 117 a násl. zákona Č. 541 2020 Sb. o odpadech

