Obecně závazná vyhláška města Hanušovice č. 1 /2015
o systému shromažďování, sběru, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
vznikajících na katastrálním území města Hanušovice a nakládání se stavebním odpadem.
Zastupitelstvo města Hanušovice se usneslo vydat usnesením č. 46/2015 na svém zasedání
dne 11.03.2015, 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“),
v souladu s § 10 písm. d) a § 35, § 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
1. Tato obecně závazná vyhláška (dále jen „vyhláška“) stanoví systém shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, včetně nakládání se
stavebním odpadem1) a systému sběru a shromažďování rostlinných zbytků vznikajících
na území města Hanušovice.
2. Tato obecně závazná vyhláška se vztahuje na fyzické osoby, při jejichž činnosti vzniká
komunální odpad na území Města Hanušovice.

Čl. 2
Třídění komunálního odpadu
1. Na území obce je prováděno třídění komunálních odpadů:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

tříděný odpad (papír a papírové obaly, plast, včetně PET lahví, sklo, nápojový karton),
objemný odpad,
nebezpečný odpad
biologický odpad
směsný komunální odpad (zbylý komunální odpad po stanoveném vytřídění),
textil
elektrospotřebiče, baterie, světelné zdroje
kovové obaly

1)

Vyhláška č.381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy
odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu,
dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů)

Čl. 3
Shromažďování tříděného odpadu
1)

Tříděný odpad je shromažďován do zvláštních sběrných nádob:

Zvláštní sběrné nádoby jsou umístěny na stanovištích rovnoměrně rozmístěných v katastru
města Hanušovice.
Zvláštní sběrné nádoby jsou barevně odlišeny a označeny příslušnými nápisy:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Papír- barva modrá,
Sklo- barva bílá – čiré sklo
Sklo- barva zelená – barevné sklo,
Plasty- barva žlutá
nápojový karton – barva červená
BIO odpad – barva hnědá
Kovové obaly – barva černá s polepem

2) Sběr a svoz BIO odpadu je zajišťován mobilním svozem. Na území města Hanušovice
včetně místních částí jsou v období od 1.4. – 30.11. kalendářního roku rozmístěny nádoby
240 l hnědé barvy na ulicích Školní a Zábřežská v panelové zástavbě. Informace o sběru
jsou zveřejňovány na webových stránkách obce
na informačních tabulích a v
Hanušovických novinách.
Dále budou rozmístěny nádoby na BIO o objemu 240 l a u jednotlivých RD, z řad občanů,
kteří měli zájem o vlastní nádoby na BIO o objemu 240 l. Sběr a svoz nádob je prováděn
v období od 1.4. do 31.10.kalendářního roku. Informace o sběru jsou zveřejňovány na
webových stránkách obce a na informačních tabulích.
3) Sběr separovaných složek komunálního odpadu (sklo, papír, plast atd.) je zajišťován
svozem v pravidelných intervalech.
4) Kovové obaly je možno odevzdat v Sběrném dvoře i mimo pracovní dobu do nádoby
240 l černé barvy označené popisem "Kovové obaly", která je umístěna u vstupu do
Sběrného dvora na ulici Hlavní.
5) Sběr textilu je zajištěn smluvně firmou REVENGE, a.s., kontejnery na textil jsou
umístěny na ulicích Hlavní, Školní, Zábřežská.
6) Nebezpečný odpad je možno odevzdat v Sběrném dvoře v danou otevírací dobu
zodpovědnému pracovníkovi (Úterý, Čtvrtek : 14,30 – 17,00 hodin, Sobota : 9,00 – 12,00
hodin)
7) Do zvláštních sběrných nádob je zakázáno ukládat jiné složky komunálních odpadů, než
pro které jsou určeny.

Čl. 4
Sběr a svoz nebezpečné odpadu
1) Sběr a svoz nebezpečného odpadu2) je zajišťován smluvně v průběhu roku svozovou
firmou JK Morava spol.s r.o. Tento je nutno odevzdat na Sběrném dvoře Hanušovice.
2) Světelné zdroje lze také odevzdávat v I. patře budovy Městského úřadu Hanušovice
(úsporné žárovky) a v Sběrném dvoře (zářivkové trubice), kde je umístěna speciální sběrná
nádoba společnosti EKOLAMP. Malé elektrospotřebiče (např. fény, varné konvice, části
výpočetní techniky atd.) je možné odevzdat do dvou kontejnerů firmy ASEKOL na vyřazený
elektroodpad a ve Sběrném dvoře na ulici Hlavní. Hanušovice.
Sběrný box na vyřazená elektrozařízení (malé elektrospotřebiče) je umístěn v
přízemí budovy MěÚ Hanušovice.
3) Sběrný box na tonery je umístěn v I. patře budovy MěÚ Hanušovice.
4) Sběrný box na monočlánky je umístěn v přízemí budovy MěÚ Hanušovice
5) Další velké elektrospotřebiče (televize,monitory,ledničky,kuchyňské sporáky,pračky atd.)
je možno odevzdat v Sběrném dvoře na ulici Hlavní Hanušovice.
6) Výše uvedené složky nebezpečného odpadu je zakázáno odkládat u vchodu do
Sběrného dvora, ale je nutno tyto předat přímo obsluze.
Čl. 5
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).
2) Sběr a svoz objemného odpadu je zajišťován 2x ročně jeho odebíráním na předem
vyhlášených přechodných stanovištích dle rozpisu termínů svozů přímo do velkoobjemových
sběrných nádob (kontejnerů) k tomuto účelu určených. Informace o sběru jsou zveřejňovány
na webových stránkách obce, na informačních tabulích a v Hanušovických novinách.
3)

Objemný odpad nelze odevzdávat do Sběrného dvora na ulici Hlavní Hanušovice.
Čl. 6
Shromažďování směsného komunálního odpadu

1)
Směsný komunální odpad se shromažďuje do sběrných nádob. Pro účely této vyhlášky
sběrnými nádobami jsou:
a)
typizované sběrné nádoby např. popelnice o objemu 120 a 240 l
2)

Vyhláška č.381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy
odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a
tranzitu odpadů (Katalog odpadů)

b)
odpadkové koše, které jsou umístěny na veřejných prostranstvích v obci, sloužící pro
odkládání drobného směsného komunálního odpadu.
2)
Sběrné nádoby se umísťují u přístupových komunikací v době maximálně 12 hodin před
plánovaným svozem, nejpozději však v 6,00 hodin daného dne, kdy je svoz prováděn.
Umístění sběrných nádob nesmí způsobit překážku silničního provozu nebo nesmí ohrozit
bezpečnost chodců.
3)
Sběrné nádoby, pro které není určeno stálé místo na veřejném prostranství, musí být po
svozu bez zbytečného prodlení z veřejného prostranství odstraněny.
Čl. 7
Nakládání se stavebním odpadem
1)
2)
3)

Stavebním odpadem se rozumí stavební a demoliční odpad. Stavební odpad není
odpadem komunálním.
Stavební odpad lze použít, předat či odstranit pouze zákonem stanoveným způsobem.
Stavební odpad je možné za úplatu (na vlastní náklady) odevzdat pouze
oprávněné osobě. (např. firma SITA CZ Rapotín)
Čl. 8
Závěrečná ustanovení

1)
Nabytím účinnosti této vyhlášky se zrušuje Obecně závazná vyhláška obce
č. 1/2001, o systému sběru, třídění, využívání a zneškodňování komunálních odpadů
vznikajících na katastrálním území města Hanušovice.
2)

Tato vyhláška byla schválena a nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyhlášení.
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Vyvěšeno na Úřední desce Města Hanušovice dne: 3.4.2015
Sejmuto z Úřední desky Města Hanušovice dne: 19.4.2015

