Obecně závazná vyhláška obce Hostouň č. 1/2008
o nakládání s komunálním a se stavební odpadem
Zastupitelstvo obce Hostouň vydává dne 19. února 2008 podle ustanovení § 17 odst. 2 zákona
č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „zákona o odpadech“) a v souladu s ustanoveními § 10 písm. d) a § 84
odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších
předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku.
Článek 1
Působnost
Závaznost vyhlášky
1 Tato vyhláška řeší nakládání s komunálním odpadem a se stavebním odpadem na
katastrálním území obce Hostouň.
2. Tato vyhláška je závazná pro všechny fyzické osoby, které mají na území obce Hostouň
trvalé bydliště nebo které se na území obce Hostouň zdržují.
Článek 2
Třídění komunálního odpadu
1. Komunální odpad se třídí na:
a) tříděný odpad, kterým je papír, nápojové kartony, sklo, plast, včetně PET lahví;
b) objemný odpad;
c) nebezpečné složky komunálního odpadu;
d) směsný odpad.
2. Směsný odpad je zbylý komunální odpad po stanoveném vytřídění dle odst. 1 písm. a), b),
c).
Článek 3
Nakládání s komunálním odpadem
1. Pro shromažďování a třídění komunálního odpadu jsou občanům k dispozici tyto sběrné
nádoby a zařízení:
a) sběrné nádoby (popelnice) – slouží k ukládání směsného odpadu z domácnosti po vytřídění
(např. smetky, popel, saze, nevratné obaly);
b) kontejnery na tříděný odpad – papír, sklo, PET lahve, nápojové kartony, které jsou
umístěny: u obecního úřadu, u sokolovny, u školy, u samoobsluhy a v ulici U Hřiště;
c) kontejner na objemný odpad – slouží k ukládání rostlinného odpadu (větve, tráva, listí) a
objemného odpadu z domácností (matrace, starý nábytek, apod.), stanoviště kontejnerů je
ve dvoře u obecního úřadu;

d) mobilní kontejner na svoz nebezpečných složek komunálního odpadu – lze odložit
následující odpady: např. znečištěný obalový materiál, zářivky, odpadní oleje, staré
nátěrové hmoty, znečištěný textilní materiál, prošlé léky, pneumatiky apod. Jednotlivé
zastávky svozového zařízení jsou na těchto místech: u obecního úřadu a u kulturního
domu;
2. Svoz odpadů zajišťuje v dohodnutých svozových dnech a časových intervalech oprávněná
osoba. Popelnice jsou vyváženy: v zimním období (říjen – duben) 1 x týdně, v letním
období (květen – září) 1 x za 14 dní. Svoz nebezpečných odpadů se provádí 2 x ročně po
vyhlášení v místě obvyklém. Případná změna svozu bude oznámena minimálně 14 dní před
jeho realizací.
3. Majitelé popelnic zajistí před svozem jejich umístění na dohodnuté místo u přístupové
komunikace.
Článek 4
Nakládání se stavebním odpadem
Stavební odpad vzniklý při stavební činnosti bude odkládán do velkoobjemového kontejneru,
který si zajistí fyzické osoby a na náklady fyzické osoby bude odvezen k recyklaci nebo na
řízenou skládku. Tímto se nevylučuje možnost zajistit si odvoz tohoto odpadu na místo
recyklace nebo k uložení na řízenou skládku vlastními prostředky popřípadě jiným způsobem.
Článek 5
Zrušovací ustanovení
Zrušuje se obecně závazná vyhláška obce Hostouň o nakládání s komunálním odpadem a se
stavebním odpadem ze dne 1. září 1999.
Článek 6
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dne 06.03.2008

Tomáš Svatoš, místostarosta, v.r.

Vyvěšeno:
Sejmuto:

20.02.2008
06.03.2008

Antonín Jiras, starosta, v.r.

