OBEC HARTMANICE
Zastupitelstvo obce Hartmanice
Obecně závazná vyhláška obce Hartmanice č.02/2020,
o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálních odpadů na území obce Hartmanice.
Zastupitelstvo obce Hartmanice se na svém zasedání dne 15. 1.2020 usnesením č. 6 usneslo
vydat na základě § 17 odst. 2 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých
dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 10 a násl. zákon č. 128/2000
Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „tato
vyhláška“):
Čl. 1
Úvodní ustanovení
Tato vyhláška stanovuje systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území obce Hartmanice.
Čl. 2
Třídění komunálního odpadu
1) Komunální odpad se třídí na složky:
a) biologický odpad rostlinného původu
b) papír,
c) plasty včetně PET lahví (dále jen „plasty“),
d) sklo,
e) kovy,
f) nebezpečné odpady,
g) objemný odpad,
h) směsný komunální odpad
i) textil
j) rostlinné oleje
2) Směsným komunálním odpadem se rozumí zbylý komunální odpad po stanoveném
vytřídění podle odstavce 1)
Čl. 3
Shromažďování a likvidace tříděného odpadu
1) Tříděný odpad je shromažďován do zvláštních sběrných nádob nebo igelitových pytlů.
Nádoby musí být označeny známkou pro příslušný kalendářní rok. Známky a pytle dodává
TS města a.s. Bystřice n. P., distribuuje obecní úřad.
2) Zvláštní sběrné nádoby jsou barevně odlišeny a označeny příslušnými nápisy:
a) papír, barva modrá,
b) plasty, barva žlutá,
c) sklo, barva zelená,
d) sklo bílé, barva bílá
e) olej, rostlinné tuky, popelnice, barva černáí
f) textil, barva bílá

1

3) Do zvláštních sběrných nádob je zakázáno ukládat jiné složky komunálních odpadů, než
pro které jsou určeny.
4) Plasty – sběr a svoz plastů je zajištěn na základě Smlouvy o dílo s TS města a.s.,
K Ochozu 666, 593 01 Bystřice n. P. V obci Hartmanice je zaveden pytlový sběr plastů –
pytle je možné vyzvednout na OÚ. Naplněné pytle se ukládají do prostoru pod schody do
kulturního domu. Kontejnery jsou umístěny na návsi u obchodu.
5) Papír, nápojové kartony - sběr a svoz papíru je zajištěn na základě Smlouvy o dílo s TS
města a.s., K Ochozu 666, 593 01 Bystřice n. P. Kontejnery jsou umístěny na návsi u
obchodu.
6) Sklo – bílé, barevné - sběr a svoz skla je zajištěn na základě Smlouvy o dílo s TS města
a.s., K Ochozu 666, 593 01 Bystřice n. P. Kontejnery jsou umístěny na návsi u obchodu.
7) Biologický odpad rostlinného původu lze na základě smlouvy s Ing. Otou Lipovským,
IČ 74395548, Zahradní 998, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem, odkládat na parcelách par.
č. 895/6 a 927. Jedná se o rozložitelný komunální odpad, který neobsahuje, ani nepřišel
do kontaktu s biologickým odpadem živočišného původu nebo s vedlejšími produkty
živočišného původu a neobsahuje žádné vedlejší příměsi, plasty, sklo, železo, dřevo apod.
8) Kovy lze na základě smlouvy s Technickými službami Města Bystré s. r. o. odkládat ve
Sběrném dvoře v Bystrém na parcele par. č. 1083/3 v k. ú. Bystré u Poličky (za areálem
firmy AGRO VYSOČINA Bystré).
9) Nebezpečné odpady lze odevzdávat, dle smlouvy s Technickými službami Města Bystré
s. r. o., ve Sběrném dvoře Bystré, na parcele par. č. 1083/3 v k. ú. Bystré u Poličky (za
areálem firmy AGRO VYSOČINA Bystré).
PO vzájemné dohodě s TS města Bystřice n. P. lze dohodnout likvidaci nebezpečného
odpadu, cca 2 krát ročně.
10) Objemný odpad, je takový odpad, který vzhledem ke svým rozměrům nemůže být
umístěn do sběrných nádob.
Objemný odpad lze na základě smlouvy s Technickými službami Města Bystré s. r. o.
odkládat ve Sběrném dvoře v Bystrém na parcele par. č. 1083/3 v k. ú. Bystré u Poličky
(za areálem firmy AGRO VYSOČINA Bystré) nebo na Skládku odpadů skupiny S-OO3
Bystré na parcelách par. č. 1083/3 a 3371 v k. ú. Bystré u Poličky (stejný areál).
Po vzájemné dohodě s TS města Bystřice n. P. lze dohodnout likvidaci objemného
odpadu, cca 2 krát ročně.
11) Směsný komunální odpad - sběr a svoz směsného komunálního dopadu je zajištěn na
základě Smlouvy o dílo s TS města a.s., K Ochozu 666, 593 01 Bystřice n. P.
Směsný komunální odpad se shromažďuje do sběrných nádob. Pro účely této vyhlášky se
sběrnými nádobami rozumějí:
a) typizované sběrné nádoby – popelnice o objemu 110, 240, 1100 litrů určené ke
shromažďování směsného komunálního odpadu, musí být označeny známkou
aktuálního roku
b) odpadkové koše, které jsou umístěny na veřejných prostranstvích v obci, sloužící pro
odkládání drobného směsného komunálního odpadu.
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.
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12) Textil – je možno soustřeďovat do k tomu určenému kontejneru, který je umístěn na návsi
u obchodu. Likvidaci zajišťuje firma TEXTIL-ECO a.s, Dřevařská 1418/17, Boskovice na
základě smlouvy.
13) Rostlinné oleje – likviduje firma Černohlavek oil, Jakub 38, Církvice na základě smlouvy.
Ukládat je možno v uzavřených plastových lahvích do k tomu určené a označené
popelnice. Je umístěna u obchodu na návsi.
Čl. 4
Závěrečná ustanovení
1) Roční hlášení pro odbor životního prostředí zajišťuje TS města a.s. Bystřice n. P.
2) Zpracování evidence a výkazů vyseparovaných odpadů zajišťuje EKO-KOM, a.s. Praha.
3) Nabytím účinnosti této vyhlášky se zrušuje Obecně závazná vyhláška obce
č. 2 / 2015 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálního odpadu a nakládání se stavebním odpadem na území obce Hartmanice.
4) Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 15. dnem po dni vyhlášení.

…………………….
Libor Pospíšil
místostarosta

..……………………..
Jaroslava Filipová
starostka

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