OBEC HRADČANY
Obecně závazná vyhláška č. 1/2013
o nakládání s komunálním odpadem ve správním území obce
Hradčany
Zastupitelstvo obce Hradčany se na svém zasedání dne 25. listopadu 2013 usneslo vydat na
základě § 17 odstavec 2 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů a v
souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písmeno i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:

Čl. 1
Základní ustanovení
(1) Tato obecně závazná vyhláška stanoví povinnosti fyzických osob při nakládání s komunálním
odpadem vznikajícím ve správním území obce Hradčany a povinnosti fyzických osob při
nakládání se stavebním odpadem vznikajícím při jejich činnosti ve správním území obce
Hradčany.
(2) Povinnosti původců odpadu z řad právnických osob a fyzických osob oprávněných podnikat
jsou definovány v zákoně č. 185/2001 Sb. o odpadech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
zákon o odpadech).

Čl. 2
Základní pojmy pro účely této obecně závazné vyhlášky
(1) Odpad je každá movitá věc, které se osoba zbavuje nebo má úmysl nebo povinnost sejí
zbavit a přísluší do některé ze skupin uvedených v příloze č. 1 k zákonu o odpadech.
(2) Komunální odpad je veškerý odpad vznikající na území obce při činnosti fyzických osob, a
který je uveden jako komunální odpad v prováděcím právním předpisu, s výjimkou odpadů
vznikajících u právnických osob nebo u fyzických osob oprávněných k podnikání.
(3) Nebezpečný odpad je odpad uvedený v Seznamu nebezpečných odpadů uvedeném v
prováděcím právním předpise a jakýkoliv jiný odpad vykazující jednu nebo více nebezpečných
vlastností uvedených v příloze č. 2 k zákonu o odpadech (např. toxicita, infekčnost, dráždivost,
výbušnost, hořlavost, žíravost apod.).
(4) Nebezpečné složky vytříditelné z komunálního odpadu jsou výrobky a materiály
používané v domácnostech, které mají jednu nebo více nebezpečných vlastností, a které lze z
komunálního odpadu vytřídit (např. baterie, vyřazené léky, obaly od laků, barev a ředidel,
zářivky, přístroje obsahující rtuť, obaly od různých postřiků, a pod.).
(5) Objemný odpad z domácností je druh komunálního odpadu, který se od běžného
komunálního odpadu odlišuje některými svými vlastnostmi. Jedná se o odpad, který vzhledem k
jeho rozměrům, případně hmotnosti, nelze ukládat do normalizovaných sběrných nádob,
používaných při periodickém svozu (např. vyřazené pračky, ledničky, kamna a plynové sporáky,
dřevo a tuhý papír z obalů, elektronický odpad a pod.).
(6) Nakládání s odpady je jejich shromažďování, soustřeďování, sběr, výkup, třídění, přeprava
a doprava, skladování, úprava, využívání a odstraňování.

(7) Oprávněná osoba je osoba oprávněná k nakládání s odpady podle zákona o odpadech,
jejímž prostřednictvím zajišťuje obec Hradčany na svém správním území nakládání s
komunálním odpadem.
(8) Fyzická osoba je občan, který má trvalé bydliště ve správním území obce Hradčany, nebo
se zde trvale či přechodně zdržuje.
(9) Domácnost tvoří fyzické osoby, které spolu trvale žijí a společně uhrazují náklady § 17
odstavec 2 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů na své potřeby
(§115 občanského zákoníku).
(10) Odpadovými nádobami se rozumí nádoby pro ukládání komunálního odpadu. Jejich typy a
způsob užití jsou specifikovány v příloze této obecně závazné vyhlášky.
(11) Dostatečným počtem odpadových nádob se rozumí množství odpadových nádob s
takovým celkovým obsahem a četností svozu, které umožní jejich uživateli bezproblémové
odložení jím vytvořeného komunálního odpadu. Pro potřeby této obecně závazné vyhlášky jsou:

Čl. 3
Vznik povinnosti ve správním území
(1) Fyzická osoba, která má ve správním území obce Hradčany trvalý pobyt:
obdrží nádobu o objemu 120 litrů ( nádoba na počet členů domácnosti), která je opatřena logem
společnosti AVE Kolín s.r.o.
(2) Fyzická osoba, která má ve vlastnictví byt nebo rodinný dům ve správním území obce
Hradčany:
obdrží nádobu o objemu 120 litrů ( jedna nádobu pro byt nebo rodinný dům pro více osob),
(3) Fyzická osoba, která má ve správním území obce Hradčany trvalý pobyt:
obdrží nádobu o objemu 240 litrů pro biologicky rozložitelný odpad pro rodinný dům, která je
opatřena logem obce, číslem popisné a razítkem.
(4) Fyzická osoba, která má ve vlastnictví byt nebo rodinný dům ve správním území obce
Hradčany:
obdrží nádobu o objemu 240 litrů pro biologicky rozložitelný odpad pro byt nebo rodinný dům.
(5) Zařízení pro ukládání komunálního odpadu jsou zabezpečená místa zřízená oprávněnou
osobou se souhlasem obce Hradčany, která jsou určena výhradně pro ukládání určených druhů
komunálního odpadu fyzickými osobami (např. objemného odpadu z domácností, nebezpečných
složek komunálního odpadu, tříděného odpadu apod.). Jejich typy a druhy komunálního odpadu,
který zde lze ukládat, jsou uvedeny v příloze této obecně závazné vyhlášky.

Čl. 4
Všeobecné povinnosti
(1) Fyzické osoby jsou povinny ode dne účinnosti této obecně závazné vyhlášky dodržovat
veškerá její ustanovení.
(2) Odpadkové koše rozmístěné na veřejných prostranstvích jsou určeny pouze pro uložení
malého množství komunálního odpadu vzniklého u fyzických osob mimo jejich domácnost.
Jejich jiné využití je zakázáno.

Čl. 5
Nakládání s komunálním odpadem
(1) Nakládání s komunálním odpadem zajišťuje ve svém správním území obce Hradčany
prostřednictvím oprávněné osoby.
(2) Prostřednictvím této oprávněné osoby dále obec Hradčany umožňuje fyzickým osobám
ukládat vytříděné složky komunálního odpadu do nádob určených k tomuto účelu, které jsou
umístěny buď na sběrných místech, nebo na vybraných lokalitách ve městě, patřících mezi
zařízení pro ukládání komunálního odpadu. Druhy vytříděných složek komunálního odpadu,
které lze do těchto nádob ukládat jsou uvedeny v příloze této obecně závazné vyhlášky.
(3) Nakládání s komunálním odpadem je pro fyzické osoby zajišťováno za úhradu na základě
smluvního vztahu s obcí Hradčany.

Čl. 6
Povinnosti fyzické osoby
(1) Fyzická osoba je povinna odkládat komunální odpad na místech k tomu určených podle této
obecně závazné vyhlášky, je povinna odpad odděleně shromažďovat, třídit a předávat k využití a
odstraňování podle systému stanoveného touto obecně závaznou vyhláškou, pokud ho sama
nevyužije v souladu se zákonem o odpadech, na základě písemné smlouvy s obcí Hradčany o
zajištění shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního
odpadu.
(2) Fyzická osoba dále
a) musí zajistit pro svou potřebu dostatečný počet odpadových nádob ( viz čl. 2, odst. 11),
b) bude používat pro ukládání komunálního odpadu jen odpadové nádoby ve svém pronájmu
nebo vlastnictví s výjimkou zařízení pro ukládání komunálního odpadu,
c) musí ukládat do jednotlivých typů odpadových nádob (včetně nádob na tříděný odpad) jen ty
druhy a složky komunálního odpadu, pro který jsou určeny (viz příloha této obecně závazné
vyhlášky),
d) pro ukládání objemného odpadu z domácnosti a složek, které lze vytřídit z komunálního
odpadu, bude využívat jen zařízení pro ukládání komunálního odpadu a v případě využití
sběrných míst, které jsou jedním z typů těchto zařízení, se v plné míře řídit provozním řádem a
dbát pokynů obsluhy,
e) nebude odkládat komunální odpad mimo odpadové nádoby,
f) musí vytřídit veškeré nebezpečné složky komunálního odpadu a uložit je v zařízeních pro
ukládání komunálního odpadu, nebude používat odpadové nádoby k jinému účelu, než k
ukládání komunálního odpadu,
g) bude plnit odpadové nádoby pouze tak, aby se daly jejich kryty uzavřít, a odpad v
odpadových nádobách nesmí zhutňovat a zapalovat,
h) umístí stanoviště odpadových nádob tak, aby ve dnech a časech svozu byl zajištěn
bezpečný příjezd vozidla k jejich vyprázdnění, případně aby přemístění nádob na místo nakládky
bylo pro pracovníky oprávněné osoby snadné,
j) zajistí, v případě nepřístupnosti stanoviště odpadových nádob, jejich včasné přemístění (max.
však 24 hodin před časem svozu) na přístupné místo a včasné odklizení (nejdéle do 12 hodin po
provedení svozu) na místo původní,
k) zřetelně a výrazně označí odpadové nádoby ve svém vlastnictví číslem popisným nemovitosti,
ke které jsou určeny.

(3)
V případě, že fyzická osoba uloží do odpadových nádob ve svém vlastnictví nebo
pronájmu odpad, který dle přílohy této obecně závazné vyhlášky do těchto nádob nepatří,
nebude tento odpad převzat oprávněnou osobou, o čemž bude fyzická osoba písemně
vyrozuměna. Fyzická osoba je v tomto případě povinna zajistit řádné odstranění tohoto odpadu
na své náklady a doklad o tomto odstranění předložit příslušnému kontrolnímu orgánu. Dokud
nebude tato povinnost fyzickou osobou splněna, budou tyto odpadové nádoby v jejím užívání
vyřazeny z řádného svozu komunálního odpadu.

Čl. 7
Nakládání s biologicky rozložitelným odpadem
(1) Nakládání s biologicky rozložitelným komunálním odpadem (dále jen „bioodpadem“) zajišťuje
ve svém správním území obec Hradčany prostřednictvím společnosti AVE Kolín s.r.o.
(2) Služba nakládání s bioodpadem a nádoba je pro fyzické osoby zdarma.
(3) Ke shromažďování bioodpadu jsou určeny typizované sběrné nádoby o objemu 240litrů
(plastové nádoby hnědé barvy), které jsou opatřeny logem obce, číslem popisné a razítkem.
(4) Nádobu poskytuje dle bodu (1) společnost v počtu 1ks na číslo popisné, kterému byla
nádoba na základě předávacího protokolu předána, společně s popisem zacházení s nádobou.
(5) Svoz bioodpadu zajišťuje svozová společnost v intervalu 1x za 14 dní v sezóně (duben –
listopad) s možností mimořádných svozů během celého roku.
(6) Nádoba musí být přistavena na nezbytně nutnou dobu v určené dny na určená místa, kde
shromážděný odpad ze sběrných nádob převezme svozová společnost.
(7) Je zakázáno do nádob odkládat jiné složky odpadu, než pro které jsou nádoby určeny, dále
shromážděné odpady udusávat či zhutňovat.
(8) Nájemce je povinen udržovat nádobu v dobré technickém stavu, aby nevznikla pronajímateli
škola. Nájemce je odpovědný za jakékoliv poškození pronajaté sběrné nádoby v důsledku jeho
chyby či jednání z nedbalosti. Ztrátu či poškození oznámí ihned pronajímateli viz bod (1) nebo na
Obecní úřad Hradčany.

Čl. 8
Nakládání se stavebním odpadem
Stavební odpad vzniklý při stavební činnosti fyzických osob nebo podobných zařízení si odvoz
zajistí fyzická osoba. Tímto se nevylučuje možnost zajistit si odvoz tohoto odpadu na místo
recyklace nebo k uložení na řízenou skládku vlastními prostředky, popřípadě jiným způsobem. V
případě, že se jedná o celkové množství tohoto odpadu do 0,5 m3, je možné tento odpad uložit v
příslušném zařízení pro ukládání komunálního odpadu na určené sběrné místo.

Čl. 9
Sankce
Porušení povinností stanovených touto obecně závaznou vyhláškou fyzickou osobou se
posuzuje podle zákona č. 200/1990 Sb. o přestupcích (přestupkový zákon).

Čl. 10
Závěrečná ustanovení
(1) Kontrolu dodržování ustanovení této obecně závazné vyhlášky provádí obec Hradčany,
Obecní úřad Hradčany, odbor životního prostředí Městského úřadu v Poděbradech, případně
další obcí Hradčany určené kontrolní orgány.
(2) Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2014.

.......................................

.................................

Lucie Vojtíšková v. r.
místostarostka obce

Luboš Voplatek v. r.
starosta obce

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

Příloha vyhlášky č. 1/2013 o nakládání s komunálním
odpadem ve správním území Obce Hradčany
Specifikace odpadových nádob a způsob jejich užití
Specifikace odpadových nádob:
K shromažďování odpadu kategorie KO se používají na území obce typizované nádoby s tímto
obsahem:
120 litrů a240 litrů (popelnice)
- kontejnery 1100 litrů, 1050 litrů
- vanové kontejnery o objemu 7m3
- speciální nádoby pro tříděný odpad
- speciální nádoby pro nebezpečné složky vytříditelné z komunálního odpadu- lze uložit
na sběrné místo
- odpadkové koše rozmístěné na veřejném prostranství
Způsob užití odpadových nádob:
1) Odpadové nádoby o obsahu 120 litrů, 240 litrů jsou určeny k shromažďování komunálního
odpadu vzniklého v domácnostech fyzických osob, které jsou jejich vlastníky nebo je mají
pronajaty od oprávněné osoby. Tyto odpadové nádoby jsou vyprazdňovány v rámci pravidelného
svozu komunálního odpadu zajišťovaného oprávněnou osobou.
Do těchto odpadových nádob nesmí být ukládán stavební odpad a tyto druhy komunálního odpadu:
- kameny
- zemina
- odpad ze zeleně (tráva, větve, vánoční stromky a pod.) s výjimkou nezhutněného listí
- tekutiny, případně ztekutitelné odpady
- objemný odpad z domácností
- rozměrnější předměty měnící svůj tvar (kartony, dráty, pružiny a pod.)
- uhynulá zvířata a jejich části
- nebezpečné složky komunálního odpadu
- žhavý popel
2) Zařízení pro ukládání komunálního odpadu
slouží pro ukládání určených druhů komunálního odpadu fyzickými osobami. Většinou se jedná o
druhy komunálního odpadu, které nepatří do odpadových nádob uvedených v bodě 1) této přílohy.
Jedná se o
a) velkoobjemový kontejner o obsahu 7m3 umístěný ve správním území obce, do kterého je
možno fyzickými osobami bezúplatně odložit:
-

pouze odpad ze zeleně

3) speciální nádoby pro tříděný komunální odpad umístěné na vybraných místech v území obce,
barevně odlišené dle druhu odpadu:
žlutá – plasty
modrá – papír
zelená – barevné sklo
bílá – bílé sklo
černo-oranžová -tetrapak
b)sběrná místa vybavená velkoobjemovými kontejnery, speciálními kontejnery pro odpad tříděný a
oddělenými speciálními nádobami pro nebezpečné složky komunálního odpadu, kde je možno
fyzickými osobami, po prokázání připojení k systému nakládání s komunálním odpadem stanovené
obcí Hradčany ve svém správním území, bezúplatně odložit:
objemný odpad z domácnosti
odpad ze zeleně
rozměrnější předměty měnící svůj tvar
železný odpad
skleněný odpad
noviny, časopisy, tiskoviny, kartony a ostatní papírový odpad
textil
textil a papír znečištěný škodlivinami
prázdné obaly od laků, barev, lepidel a ředidel včetně zbytků těchto látek
jedlý olej a tuky
zaolejované předměty a olejové filtry
obaly od postřiků a hnojiv všeho druhu
baterie ploché, tužkové a knoflíkové
autobaterie
zářivky, rtuťové výbojky a přístroje obsahující rtuť
vyřazené léky
ledničky a mrazicí boxy
televizory, rozhlasové přijímače a další elektrotechnický odpad z domácnosti
plasty
pneumatiky do rozměru 15 palců
Stanoviště sběrných míst ve správním území obce Hradčany
Pro tříděný komunální odpad – místo pod „Votávákem“ a před obecním úřadem,
Pro nebezpečný odpad – kontejner před obecním úřadem,
Pro odpad ze zeleně – kontejner v areálu Společenského domu Beseda,
Pro odpad pouze ze zeleně – kontejner (před vstupem na hřbitov).
4) Odpadkové koše rozmístěné na veřejných prostranstvích jsou zřízeny za účelem udržení
pořádku a čistoty v obci a na ostatních veřejných prostranstvích a jsou určeny pouze pro odložení
malého množství komunálního odpadu vzniklého u fyzických osob mimo jejich domácnost.

