OBEC HRUSICE
Obecně závazná vyhláška obce Hrusice č. 02/2020,
o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se
stavebním odpadem na území obce Hrusice.
Zastupitelstvo obce Hrusice se na svém zasedání dne 15. prosince 2020 usnesením
č. 20/12/15 usneslo vydat na základě § 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 § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000
Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon
o obcích“), tuto obecně závaznou vyhlášku:
Čl. 1
Úvodní ustanovení
Tato obecně závazná vyhláška (dále jen „vyhláška“) stanovuje systém
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů vznikajících na území obce Hrusice, včetně nakládání se stavebním
odpadem 1.
Čl. 2
Třídění komunálního odpadu
1) Komunální odpad se třídí na složky:
a. Biologické odpady rostlinného původu,
b. Papír,
c. Plasty včetně PET lahví a nápojových kartonů,
d. Sklo,
e. Kovy,
f. Nebezpečné odpady,
g. Objemný odpad,
h. Textil,
i. Jedlé oleje a tuky 2
j. Směsný komunální odpad,
2) Směsným komunálním odpadem se rozumí zbylý komunální odpad po
stanoveném vytřídění podle odstavce 1 písm. a), b), c), d), e), f), g), h), i), a j).

Vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 93/2016 Sb., o Katalogu odpadů.
Vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 321/2014 Sb., o rozsahu a způsobu zajištění odděleného
soustřeďování složek komunálního odpadu – § 2 odst. 7 povinnost od 1.1. 2020.
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Čl. 3
Shromažďování tříděného odpadu
1) Tříděný odpad je shromažďován do zvláštních sběrných nádob, kterými jsou
barevné kontejnery o objemu 1 100 l, barevné nádoby o objemu 240 l, nádoby
o velikosti 660 l a velkoobjemové kontejnery.
2) Zvláštní sběrné nádoby jsou umístěny na těchto stanovištích, která jsou
vyjmenována na internetových stránkách obce Hrusice
www.obec-hrusice.cz/odpadove-hospodarstvi
3) Zvláštní sběrné nádoby jsou barevně odlišeny a označeny příslušnými nápisy:
a) Biologické odpady rostlinného původu, barva hnědá nebo modrý
velkoobjemový kontejner na stanovišti u obecního úřadu.
b) Papír, barva modrá,
c) Plasty, PET lahve a nápojové kartony, barva žlutá
d) Sklo, barva zelená,
e) Kovy, barva šedá (drobné železo na stanovišti u obecního úřadu)
f) Jedlé oleje a tuky, barva černá
g) Textil, barva bílá
4) Majitelé jednotlivých nemovitostí mohou též papír a lepenku odkládat do modrých
sběrných nádob o objemu 240 l a plasty a kompozitní obaly do žlutých sběrných
nádob o objemu 240 l, které jsou majitelům zapůjčeny na vyžádání na Obecním
úřadu Hrusice. Tyto nádoby jsou vyprazdňovány 2x za měsíc.
5) Do zvláštních sběrných nádob je zakázáno ukládat jiné složky komunálních
odpadů, než pro které jsou určeny.
Čl. 4
Baterie, drobný elektroodpad a objemný elektroodpad
Baterie a drobný elektroodpad do velikosti umožňující vložení do sběrné nádoby
lze odkládat do sběrné nádoby červené barvy k tomu určené u budovy obecního
úřadu. Objemný elektroodpad lze ukládat na stanovišti u obecního úřadu. Svoz je
prováděn dle potřeby.
Čl. 5
Sběr a svoz nebezpečných složek komunálního odpadu
1) Sběr a svoz nebezpečných složek komunálního odpadu je zajišťován minimálně
dvakrát ročně, a to jejich odebíráním na předem vyhlášených přechodných
stanovištích přímo do zvláštních sběrných nádob k tomuto sběru určených.
Informace o sběru jsou zveřejňovány způsobem v místě obvyklým (SMS info,
webové stránky obce Hrusice, měsíčník Hlas Hrusic, vývěsky…)
2) Nebezpečný odpad lze také odevzdat do Výkupny surovin v obci Senohraby,
Hlavní 146, Senohraby, a to vždy každou třetí sobotu v měsíci.
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3) Do provozovny dle čl. 5 odst. 1 mohou nebezpečný odpad odevzdat občané
s trvalým pobytem v obci Hrusice nebo vlastníci nemovitostí, kteří mají zaplacen
poplatek za komunální odpad.
4) Občané dle čl. 5 odst. 2, kteří nemohou nebezpečný odpad do provozovny
odevzdat (například z důvodu imobility), se obrátí na obecní úřad Hrusice, který
svoz zajistí.
5) Shromažďování nebezpečných složek komunálního odpadu podléhá požadavkům
stanoveným v čl. 3 odst. 5.
Čl. 6
Sběr a svoz objemného odpadu
1) Objemný odpad je takový odpad, který vzhledem ke svým rozměrům nemůže být
umístěn do sběrných nádob (např. koberce, matrace, nábytek, pneumatik
z osobního automobilu, motocyklu, kola…).
2) Nebezpečný odpad lze odevzdat do Výkupny surovin v obci Senohraby, Hlavní
146, Senohraby, a to vždy každou první sobotu v měsíci.
3) Do provozovny dle čl. 6 odst. 1 mohou objemný odpad odevzdat občané s trvalým
pobytem v obci Hrusice nebo vlastníci nemovitostí, kteří mají zaplacen poplatek za
komunální odpad.
4) Váhový limit na občana je stanoven na 100 kg odpadu/měsíc a 4 kusy pneumatik.
5) Občané dle čl. 6 odst. 3, kteří nemohou nebezpečný odpad do provozovny
odevzdat (například z důvodu imobility), se obrátí na obecní úřad Hrusice, který
svoz zajistí.
6) Shromažďování objemného odpadu podléhá požadavkům stanoveným v čl. 3
odst. 5.
Čl. 7
Shromažďování směsného komunálního odpadu
1) Směsný komunální odpad se shromažďuje do sběrných nádob. Pro účely této
vyhlášky se sběrnými nádobami rozumějí:
a. typizované sběrné nádoby, popelnice o obejmu 120, 240 a 1 100 l
b. igelitové pytle s logem oprávněné osoby (svozová společnost FCC)
c. odpadkové koše, které jsou umístěny na veřejných prostranstvích v obci,
sloužící pro odkládání drobného směsného komunálního odpadu.
2) Stanoviště sběrných nádob je místo, kde jsou sběrné nádoby trvale nebo
přechodně umístěny za účelem dalšího nakládání se směsným komunálním
odpadem oprávněnou osobou. K těmto stanovištím lze mimořádně uložit i igelitové
pytle s logem oprávněné osoby. Stanoviště sběrných nádob jsou individuální nebo
společná pro více uživatelů.
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3) Typizované sběrné nádoby o obejmu 1 100 l jsou umístěny na stanovištích dle
čl. 3 této vyhlášky a slouží ke shromažďování směsného odpadu výhradně
z nemovitostí určených k rekreaci, budov č.p. 73, 130 a 157 nebo nemovitostí,
které nelze technicky obsloužit svozovým vozidlem oprávněné osoby (společnosti
zajištující svoz směsného odpadu).
4) Typizované nádoby o objemu 120 l a 240 l slouží ke shromažďování směsného
odpadu výhradně z nemovitostí určených k bydlení.
5) Obecní úřad Hrusice je oprávněn v případě mimořádných událostí, zejména
v případě změny klimatických podmínek v zimním období, určit svozová místa, ze
kterých bude odvážen směsný odpad, a to způsobem v místě obvyklým. Svoz
sběrných nádob na svozová místa si zajišťuje fyzická osoba – občan.
6) Odvoz směsného odpadu zajišťuje oprávněná osoba na základě dohody s obcí
Hrusice. Informace o odvozu směsného odpadu jsou zveřejňovány v místě
obvyklou formou (internetové stránky obce, mobilní rozhlas, místní tisk).
Čl. 8
Nakládání se stavebním odpadem
1) Stavebním odpadem se rozumí stavební a demoliční odpad. Stavební odpad není
odpadem komunálním.
2) Stavební odpad lze použít, předat či odstranit pouze zákonem stanoveným
způsobem.
3) Pro odložení stavebního odpadu je možné objednat si odvoz u pověřené osoby na
náklady fyzické osoby (občana).
Čl. 9
Zrušovací ustanovení
Touto vyhláškou se zrušuje obecně závazná vyhláška č.6/2019, ze dne 10.12. 2019.
Čl. 10
Závěrečná ustanovení
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 01.01.2021.

………………...……………….
PhDr. Ivana Plechatá
Místostarosta

………………..
Mgr. Petr Sklenář
starosta

Vyvěšeno na úřední desce obecního úřadu dne:
Sejmuto z úřední desky obecního úřadu dne:
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