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Obecně závazná vyhláška č. 003 / 2019

MĚSTO HROCHŮV TÝNEC
Zastupitelstvo města Hrochův Týnec
Obecně závazná vyhláška města Hrochův Týnec
č. 003/2019,
o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se
stavebním odpadem na území města Hrochův Týnec
Zastupitelstvo města Hrochův Týnec se na svém zasedání dne 12. 12. 2019 usnesením č. 008/2019/005/c 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 města Hrochův Týnec, včetně
nakládání se stavebním odpadem1.
Čl. 2
Třídění komunálního odpadu
1) Komunální odpad se třídí na složky:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)

Biologické odpady rostlinného původů (dále BRKO)
Papír,
Plasty včetně PET lahví a nápojových kartonů,
Sklo,
Kovy,
Nebezpečné odpady,
Objemný odpad,
Směsný komunální odpad,
Jedlé oleje a tuky2
Textil
Elektro

2) Směsným komunálním odpadem se rozumí zbylý komunální odpad po stanoveném vytřídění podle
odstavce 1 písm. a), b), c), d), e), f), g), i), j) a k).
Čl. 3
Shromažďování tříděného odpadu
1) Tříděný odpad je shromažďován do zvláštních sběrných nádob.
2) Zvláštní sběrné nádoby jsou umístěny na těchto stanovištích:

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.
1
2
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
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- ul. Riegerova (za budovou MěÚ)
– papír, plasty, sklo, jedlé oleje a tuky
- ul. Zámecká (u zdi zámku)
– plasty, papír, sklo, BRKO, jedlé oleje a tuky
- ul. Nádražní (u nákupního střediska)
– plasty, papír, sklo, elektro
Sídliště A (u čp. 266)
– plasty, sklo, elektro
Sídliště B (u čp. 315)
– plasty, papír, sklo
ul. Nádražní (u čp. 262)
– plasty papír, sklo
ul. Na Hlásce (proti garážím)
– plasty, papír
Stíčany, vedle autobusové zastávky
– plasty, papír, sklo, jedlé oleje a tuky
ul. Nádražní (u autobusové zastávky)
– plasty, sklo
ul. Školní (u budovy A ZŠ)
– plasty, papír, sklo
ul. Čechova (u lípy)
– plasty, sklo
ul. Vaňkova
– plasty, sklo
Hřbitov
– směsný komunální odpad
Blansko (na návsi)
– plasty, sklo
Skalice (na návsi)
– plasty, sklo
Blížňovice (na návsi)
– plasty, papír, sklo, jedlé oleje a tuky
ul. Podborská (u křižovatky s ulicí Obicka) – plasty, papír
ul. Riegerova (u hřiště TJ Tatran)
– papír, plasty, sklo
ul. Na Hrochově
– plasty, sklo
ul. Riegrova - sběrný dvůr (u zámku)
– papír, plasty, sklo, kovy, nebezpečný odpad, objemný
odpad, směsný komunální odpad, textil, elektro

3) Zvláštní sběrné nádoby jsou barevně odlišeny a označeny příslušnými nápisy:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Papír
Plasty včetně PET lahví a nápojových kartonů
Sklo
Textil
Jedlé oleje a tuky
Elektro

barva modrá,
barva žlutá,
barva bílá a zelená,
barva bílá
barva černá
barva červená

4) Zvláštní sběrné nádoby – pytle, jsou čiré a ukládá se do nich:
a) plast společně s PET lahvemi a nápojovými kartony,
b) samostatně papír.
5) Do zvláštních sběrných nádob je zakázáno ukládat jiné složky komunálních odpadů, než pro které jsou
určeny.
6) Každý poplatník místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálních odpadů má právo se přihlásit k „Motivačnímu a evidenčnímu systému pro
odpadové hospodářství“ (dále jen „MESOH“). Účastník tohoto systému je povinen dodržovat pravidla
MESOH, která jsou obsažena v „Pravidlech MESOH ve městě Hrochův Týnec“ (dále jen „pravidla
MESOH“). Pravidla MESOH jsou dostupná na internetové stránce města (http://www.hrochuvtynec.cz) a
v odpadových účtech.
7) Pro potřeby svozu a svozové společnosti je nutné, aby od 1. 4. 2020 byly pytle s tříděným odpadem
označeny definovaným čárovým/QR kódem, který dodalo město. Pytle na tříděný odpad a definované
čárové/QR kódy je možné vyzvednout na Městském úřadě města Hrochův Týnec. Pokud jsou pytle na
tříděný odpad a definované čárové/QR kódy využity ke třídění odpadů dle evidence svozu tříděného
odpadu, jsou poskytovány zdarma.
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Čl. 6
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 do objemu 1 100 l, kontejnery, igelitové pytle) určené
ke shromažďování směsného komunálního odpadu,
b) odpadkové koše, které jsou umístěny na veřejných prostranstvích ve městě, určené 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. Stanoviště sběrných nádob
jsou individuální nebo společná pro více uživatelů.
3) Pro potřeby svozu a svozové společnosti je nutné, aby nejpozději od 1. 4. 2020 byly typizované sběrné
nádoby uvedené v odst. 1 písm. a) označeny definovaným identifikátory, který dodalo město.
Čl. 7
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 kontejner, který bude přistaven a odvezen za úplatu.
Objednávky přijímá Městský úřad Hrochův Týnec.
Čl. 8
Závěrečná ustanovení
1) Nabytím účinnosti této vyhlášky se zrušuje Obecně závazná vyhláška města Hrochův Týnec č. 02/2016
o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města Hrochův Týnec.
2) Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyhlášení.

………………...……………….
Leoš Kaplan
místostarosta

………………………………
Ing. Petr Schejbal
starosta

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

