Městys Nový Hrádek
Obecně závazná vyhláška č. 1/2015
městyse Nový Hrádek o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním
odpadem na území obce
Nový Hrádek.
Zastupitelstvo městyse Nový Hrádek se na svém zasedání dne 26. 03. 2015 usneslo vydat podle
ustanovení § 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:
Článek 1
Úvodní ustanovení
1. Tato obecně závazná vyhláška (dále jen „vyhláška“) stanovuje systém shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území obce
Nový Hrádek, včetně nakládání se stavebním odpadem produkovaným nepodnikajícími
fyzickými osobami.
2. Komunálním odpadem se rozumí veškerý odpad vznikající na území obce při činnosti
fyzických osob, který je uveden jako komunální odpad v Katalogu odpadů, s výjimkou
odpadů vznikajících u právnických osob nebo fyzických osob oprávněných k podnikání.
Článek 2
Třídění komunálního odpadu
1) Komunální odpad se pro účely této vyhlášky třídí na složky:
a) Biologické odpady rostlinného původu
b) Papír
c) Směsný plast
d) PET lahve
e) Nápojový karton
f) Sklo bílé
g) Sklo barevné
h) Kovy
i) Baterie (monočlánky)
j) Nebezpečný odpad
k) Objemný odpad
l) Směsný komunální odpad
2) Směsným komunálním odpadem se rozumí zbylý komunální odpad po stanoveném vytřídění
jednotlivých složek podle odstavce 1 písmeno a) až k).

Článek 3
Shromažďování tříděného odpadu
1. Tříděný odpad je shromažďován do zvláštních sběrných nádob.
2. Zvláštní sběrné nádoby jsou umístěny za budovou úřadu městyse, za budovou kina, e-box
v budově úřadu městyse, box na baterie v obchodě, ve škole a v budově úřadu městyse
v Novém Hrádku. V místní části Rzy u rekreačního zařízení ASTRA a v místní části Dlouhé
u rekreačního zařízení Policie.
3. Zvláštní sběrné nádoby jsou barevně odlišeny a označeny příslušnými nápisy:
a) kontejnery o objemu 1100 litrů jsou určeny na tříděný odpad:
žluté kontejnery – k odkládání směsného plastu (mimo PET lahví)
zelené zvony – k odkládání barevného skla
bílé zvony – k odkládání bílého skla
b) žlutý pytel plastový – k odkládání PET lahví (sešlápnutých) ten si občané mohou zdarma
vyzvednout na úřadu městyse a naplněný jej kdykoliv přinést také k úřadu nebo ke kinu
c) oranžový pytel s potiskem - k odkládání nápojových kartonů (vypláchnutých,
sešlápnutých) občané obdrží zdarma na úřadu městyse a naplněné mohou kdykoliv přinést
k úřadu nebo ke kinu
d) modrá nádoba – k odkládání papíru je umístěna u kina
e) šedý velkoobjemový kontejner o objemu 7 m3 – slouží k odkládání kovových odpadů. Je
umístěn za budovou kina
f) baterie – použité monočlánky malé i velké, knoflíkové baterie, ploché baterie apod.
odevzdat do sběrné nádoby v obchodech, na úřadu městyse nebo ve škole
g) drobné elektrozařízení - kalkulačky, discmeny, telefony, elektronické hračky a podobně
je možné odložit do sběrného boxu v budově úřadu městyse
h) textil – použitý a nepotřebný textil, boty, hračky – je možné odložit do kontejneru za
budovou úřadu městyse
i) velkoobjemový kontejner na biologický odpad bude umístěn vždy od 01. 04. do 31. 10.
v Klainově ulici („Písník“)
j) kontejner o objemu 7 m3 na objemný odpad je umístěn u mateřské školy – uložení
odpadu je možné po dohodě na úřadu městyse
k) vyřazené léky, které jsou ve smyslu zákona o odpadech komunálním odpadem, je možné
odevzdávat např. ve výdejně léků, Rokolská čp. 123
4. Do výše uvedených zvláštních sběrných nádob je zakázáno ukládat jiné složky komunálního
odpadu, než pro které jsou určeny.
Článek 4
Sběr a svoz nebezpečných složek komunálního odpadu a zpětně odebíraná elektrozařízení
1. Sběr a svoz nebezpečných složek komunálního odpadu je zajišťován 2 x ročně. Sběrné místo
je na náměstí před budovou úřadu městyse, kde jsou tyto složky komunálního odpadu
odebírány oprávněnou osobou přímo do zvláštních sběrných nádob a kontejnerů k tomu
určených. Konkrétní termín a druhy sbíraného odpadu jsou vždy oznámeny předem letáky do
každé domácnosti i rekreačních objektů, informace jsou vyvěšeny na plakátovacích plochách
a na internetových stránkách městyse.
2. Vysloužilá elektrozařízení pocházející z domácností (chladničky, televizory, počítače,
tiskárny) odevzdat oprávněné osobě při sběru nebezpečných složek odpadu

Článek 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 apod.)
2. Objemný odpad lze odložit do velkoobjemového kontejneru u mateřské školy, vždy ale po
předchozí domluvě na úřadu městyse.

Článek 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, kontejnery, igelitové pytle s logem) určené ke
shromažďování směsného komunálního odpadu,
b) odpadkové koše, které jsou umístěny na veřejných prostranstvích v obci, sloužící pro
odkládání drobného směsného komunálního odpadu vzniklého při používání veřejného
prostranství
2. Stanoviště sběrných nádob je místo, kde jsou sběrné nádoby trvale nebo přechodně umístěny
za účelem dalšího nakládání se směsným komunálním odpadem oprávněnou osobou.
Sběrné nádoby (popelnice) se umísťují tak, aby byly dobře přístupné při vyprazdňování.
V případě, že stav komunikace (velké množství sněhu) neumožňuje technice příjezd
k nemovitosti, od které je svážen odpad, městys po dohodě s oprávněnou osobou a
vlastníkem či správcem nemovitosti určí stanoviště sběrné nádoby na nejbližším přístupném
místě. V případě, že shody není možno dosáhnout, rozhoduje o místu pro sběrné nádoby
městys. Pro umístění přechodného stanoviště sběrných nádob může být bezplatně použito
veřejného prostranství, avšak jen na dobu nezbytnou pro vyprazdňování a tak, aby tím nebyla
vytvořena dopravní překážka.

Článek 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 si objednat velkoobjemové kontejnery oprávněné
osoby, které jsou následně odvezeny na náklady původce tohoto odpadu na řízenou skládku.
Tímto se nevylučuje možnost zajistit si odvoz tohoto odpadu a uložení na řízené skládky
vlastními prostředky popř. jiným způsobem

Článek 8
Závěrečná ustanovení
1. Nabytím účinnosti této vyhlášky se zrušuje Obecně závazná vyhláška obce Nový Hrádek
č.5/2007 o nakládání s komunálním a stavebním odpadem
2. Tato vyhláška nabývá účinnosti 15 dnem po dni jejího vyhlášení.

…………………………………
Ing. Pavel Sobotka
místostarosta

………………………………..
Bc. Zdeněk Drašnar
starosta

Vyvěšeno na úřední a elektronické desce dne: 31.03.2015
Sejmuto z úřední a elektronické desky dne: 16.04.2015

