DOPLNĚNÍ SBĚRNÝCH MÍST
PRO SBĚR BIOLOGICKÝCH ODPADŮ ROSTLINNÉHO PŮVODU
V OBCI HOVORČOVICE
(platnost od 1.4.2016)
Zastupitelstvo obce svým usnesením č. 9, písmeno c, v souladu s ustanoveními. 3, odst. 5
Obecně závazné vyhlášky obce Hovorčovice č. 1/2015, o stanovení systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a
nakládání se stavebním odpadem na území obce Hovorčovice rozhodlo o rozšíření počtu
sběrných míst pro sběr biologických odpadů rostlinného původu, době a způsobu jejich
provozu s účinností od 1.4. 2016 takto:
1. Místo pro sběr biologických odpadů rostlinného původu ve Sběrném místě
obce (areál bývalého statku za budovou základní školy v Revoluční ulici č.p.
903).
 Místo je přístupné každou středu (s výjimkou státních svátků) v čase od 16,30 do
17,45 v období od 1.4. – 30.11. každého kalendářního roku.
Upozornění: V tomto termínu nelze do Sběrného místa tříděných odpadů ukládat jiné
druhy odpadů, než výše uvedené bio odpady.
 Místo pro sběr uvedených bio odpadů je přístupné i v době provozu celého Sběrného
místa (doba jeho provozu je zveřejňována v souladu s OZV č. 1/2015 na každý
kalendářní rok).
2. Mobilní místa pro sběr biologických odpadů rostlinného původu – výhradně
pro trávu, plevel a listí.
 Pro sběr uvedených druhů bio odpadů jsou umístěny kontejnery od svozového
vozidla na bio odpady na území obce každou středu (s výjimkou státních svátků)
v období od 1.4. do 30.11. každého roku, na dále uvedených stanovištích v čase od
16,15 hod do 17,45 hod, přičemž sběr bude ukončen vždy po zaplnění kapacity
přistaveného kontejneru, tedy i před časem 17,45 hod.
a.) Každou první středu u kruhového objezdu – u ústí ulic Povětrná a Rozmarná.
b.) Každou druhou středu u parku na křižovatce ulic Nádražní a Třeboradická.
c.) Každou třetí středu na křižovatce ulic U Rybníka a Nad Hruškou.
d.) Každou čtvrtou středu na křižovatce ulic Březiněveská a K Potoku.
Upozornění: pokud jsou v kalendářním měsíci páté středy, není kontejner v takovém
termínu umístěn.
U kontejneru bude přítomen pracovník úklidu obce, ke kontrole oprávnění občanů odkládat
tento odpad do svozového prostředku obce a k zajištění, aby byly odkládány pouze odpady z
posečené trávy, shrabaného listí a kompostovatelných zbytků rostlin.

3. Mobilní místo pro sběr biologických odpadů rostlinného původu na základě
předchozí domluvy s majetkovou správou obce.
 K zajištění svozu biologických odpadů rostlinného původu, tříděného do
samostatného kontejneru podle druhu:
a) posečené trávy, shrabaného listí a kompostovatelných zbytků rostlin
nebo
b) ořezaných větví, či hrubých stvolů okrasných rostlin apod.
lze využít objednání přistavení kontejneru na pozemek soukromé nemovitosti
v termínu dle provozních možností útvaru údržby obce.
 Kontejner lze přistavit výhradně během úterý nebo čtvrtka s tím, že musí být
umožněn zpětný odvoz nejdéle následující den od 7,45 hod do 9,00 hod.
 Objednávání lze provádět jen v období od 1.4. do 30.11. každého kalendářního roku
nejdéle do pátku do 12,00 hod v předcházejícím týdnu, ve kterém požaduje
objednatel kontejner přistavit a to výhradně u referenta majetkové správy obecního
úřadu písemnou objednávkou sepsanou při osobním objednání v provozní době
obecního úřadu.
 V objednávce je nutné uvést pro jaký druh bio odpadu je kontejner požadován, místo
umístění kontejneru a jméno osoby, která si přistavený kontejner převezme a bude za
jeho stav odpovídat a čas po který žadatel požaduje kontejner.
 O možnosti přistavení kontejneru v požadovaný termín žadatelem, rozhoduje
výhradně referent majetkové správy, předpokládá se, že bude moci vyhovět
v případně domluveném náhradním termínu.
 Žadatel odpovídá, že do kontejneru nebude odkládán jiný druh odpadu, než pro který
je kontejner určen a za zabezpečení kontejneru, pokud nebude odvoz kontejneru
realizován na počkání.
 Žadatel si zajišťuje naložení bio odpadu výhradně vlastními silami, či ve své péči.
Tento způsob svozu je možné využít jen pro bio odpad v množství obvyklém po běžné,
případně jednorázové údržbě pozemku v majetku žadatele, což bude kontrolováno
pracovníkem údržby obce při přistavení kontejneru.
O využití této služby občany bude vedena evidence u majetkové správy obce k zabránění
jejího zneužívání.
Určení všech výše uvedených svozových míst:
Služba svozu bio odpadů na objednání a místa svozů jsou přístupná pouze občanům
s trvalým pobytem na území obce a vlastníkům nemovitostí v obci, kontrolu oprávnění
provádějí přítomní pracovníci údržby obce v souladu s provozním řádem Sběrného místa
obce.
Uvedené služby občanům jsou poskytovány výhradně bezplatně.
Závěrečné ustanovení:
Rozšíření možnosti sběru bio odpadů bylo možno občanům obce zajistit na základě
skutečnosti, že obci byla v roce 2015 poskytnuta dotace z Evropských fondů a Státního
fondu životního prostředí k pořízení nového vozidla a kontejnery na svoz bio odpadů.
V Hovorčovicích 1.4.2016
Jiří Novák v.r.
starosta

