
ODPADY-místa určená k nakládání dle zák. 185/2001 Sb.

Systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění a odstraňování komunálních odpadů, biologických 
odpadů a stavebních odpadů vznikajících na území obce a místa určená obcí.
 
 
1.Domovní odpad – místem určeným obcí ke shromažďování domovního odpadu jsou sběrné 

nádoby (popelnice) umístěné u jednotlivých nemovitostí určených k trvalému bydlení nebo k 
rekreaci. Odstraňování této složky komunálního odpadu je financováno na náklady toho, 
kterému domovní odpad vznikl a to podle ceníku vyhlašovaného oprávněnou osobou pro 
příslušný rok. 

 
2.Objemný odpad – bude předáván výhradně oprávněné osobě na náklady toho, komu tento odpad 

vznikl. 
3.Využitelné složky komunálního odpadu – papír, sklo, plast - místy určenými ke shromažďování 

těchto složek komunálního odpadu jsou:
 
Horšicesběrné nádoby na sklo, papír, plast u bytovek čp. 113 a 114
 sběrné nádoby na sklo, papír, plast na návsi u Obecního úřadu
 
 sběrné nádoby na sklo, papír, plast u čp. 12
 
 sběrné nádoby na sklo, papír, plast u autobusové zastávky v části Vitouň
 
Újezd sběrné nádoby na sklo, papír, plast na návsi u transformátoru
 
 
 
4.Využitelné složky komunálního odpadu – železný šrot a barevné kovy – místem určeným obcí je 

provozovna pana Sikyty, Újezd čp. 19, případně jiná provozovna oprávněné osoby poskytující 
tuto službu.

5.Nebezpečné složky komunálního odpadu – místem určeným obcí je dvůr u čp. 56 na návsi v 
Horšicích (tzv. „stará pošta“), kam budou fyzické osoby ukládat nebezpečné složky 
komunálního odpadu a to výhradně v termínech určených obcí. Obec bude s dostatečným 
předstihem nejméně 2 x ročně vyhlašovat obvyklým způsobem (noviny Horšicko, plakáty a 
místní rozhlas) tyto termíny. Shromážděné nebezpečné složky komunálního odpadu budou pak 
obcí jako původcem odpadu předány pověřené osobě.

 
6.Biologický odpad – pro zkompostovatelný biologickýodpad je místem určeným obcí a zároveň 

vhodným způsobem ke zhodnocení tohoto materiálu kompostování na pozemcích nemovitostí, 
jejichž jsou fyzické osoby vlastníky. Další možností je předání biologického odpadu přímo 
oprávněné osobě na náklady fyzické osoby, které tento odpad vznikl. 

7.Biologický odpad – uhynulá zvířata – tento druh odpadu bude likvidován fyzickými osobami v 
souladu s veterinárním zákonem.

8.Stavební odpad (stavební suť) vzniklý při stavební činnosti fyzických osob, bude odkládán do 
velkoobjemových kontejnerů oprávněné osoby, které budou odvezeny k využití nebo 
zneškodnění na náklady fyzické osoby, které stavební odpad vznikl. Tímto se nevylučuje 
možnost zajistit si odvoz tohoto odpadu a uložení na řízené skládky vlastními prostředky.

9.Hřbitovní odpad – místem určeným obcí pro hřbitovní odpad jsou kontejnery umístěné pod 
hřbitovem v Horšicích.



10.Pneumatiky – místem určeným obcí jsou provozovny prodejců pneumatik, kde se pneumatiky 
odevzdávají v režimu zpětného odběru dle ustanovení § 38 zákona, případně budou předávány 
oprávněné osobě na náklady fyzické osoby, které tento odpad vznikl.

11.Autovraky - místem určeným obcí jsou provozovny osoby oprávněné ze zákona. Autovraky 
budou předávány oprávněným osobám na náklady fyzické osoby, které tento odpad vznikl.
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