
OBEC BLÍZKOV
zastupitelstvo obce Blízkov

obecně závazná vyhláška obce Blízkov ě.212021,
o stanovení obecniho systému odpadového hospodářství

Zastupitelstvo obce Blizkov se na svém zasedáni dne 26. 11,2021 usnesenim é.27l2o21
usneslo vydat na základě § 59 odst, 4 zákona é,541/2020 Sb., o odpadech (dále jen ,,zákon
o odpadech"), a V souladu s § 10 pí§m, d) a § 84 odst, 2 písm, h) zákona č, 128/2ooo sb,,
o obcích (obecní zřízeni), Ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou Vyhlášku
(dále jen'vyhláška"):

čl. 1
úvodni ustanovení

1) Tato Vyhláška stanovuje obecnisystém odpadového hospodářství na územíobce Blízkov.

2) Každý je povinen odpad nebo movitou Věc, které předáVá do obecního systému, odkládat na
místa určená obcí V souladu s povinnostmi stanovenými pro daný druh, kategorii nebo
materiál odpadu nebo movitých věci zákonem o odpadech a touto vyhláškou1,

3) V okamžiku, kdy osoba zapojená do obecního systému odloží movitou Věc nebo odpad,
s Výjimkou výrobků s ukončenou životno§tí, na místě obcí k tomuto účelu určeném, stáVá se
obec Vlastníkem této movité Věci nebo odpadur,

4) stanoviště sběrných nádob je mí§to, kde jsou sběrné nádoby trvale nebo přechodně
umístěny za účelem da|šího nakládání s komunálním odpadem. Stanoviště sběrných nádob
jsou společná pro Více uživatelů,

č1.2
oddělené soustřeďování komunálniho odpadu

1) osoby předáVajíci komunální odpad na místa Určená obcí jsou povinny odděleně
soUstřed'ovat následUjicí složkyI

a) Biologické odpady,
b) Paph,
c) Plasty včetné PET lahví,
d) Nápojové kaftony,
e) sklo,
0 Kovy,
g) Nebezpečné odpady,
h) objemný odpad,
i) Jedlé oleje a tuky,
j) směsný komunální odpad

2) Směsným komunálním odpadem se rczumi zbylý komunální odpad po sianoveném
Vytřídění podle odstavce 1 písm. a), b), c), d), e), f), g), h) a i),

] 
§ 61 zákona o odpadech

'§ 60 zákona o odpadech



3) objemný odpad je takový odpad, ktený Vzhledem ke
umistěn do sběrných nádob,

sVým rozměíům nemůže být

čl. 3
soustřeďování papíru, plastů, skla, kovú, biologického odpadu, jedlých oleiů a tukú,

textilu

1) Papír, plasty, sklo, kovy, biologické odpady, jedlé oleje a tuky, textil se soustřeďují do
zvláštních sběrných nádob, ktenými jsou kontejnery,

2) zvláštní sběrné nádoby jsou umístěny na těchto stanovištíchI
Blízkov č. 79 sběrné nádoby na papír, sklo, plasty, nápojové kartony, jedlé oleje a tuky,
textil, biologické odpady,
Blizkov č. 62 sběrné nádoby na papír, sklo, plasty,
Blizkov č, 76 sběrné nádoby na papír, sklo, plasty,
Dědkov č, 2 sběrné nádoby na papír, sklo, plasty,
Dědkov č. 17 sběrné nádoby na jedlé oleje a tuky, textil.
Velkoobjemový kontejner na kovy je umístěn V Blízkově u č, 26 a na hřišti, V Dědkově u
požáni nádže.

3) zvláštní sběrné nádoby jsou barevně odlišeny a označeny příslušnými nápisy:

a) Biologické odpady, baNa hnédá
b) Papír, baNa modrá
c) Plasty, PET lahve, baya žlutá
d) Nápojové kaftony, barva čeNená
e) sklo, barva zelená
0 Kovy, velkoobjemový kontejner s nápisem KovY
g) Jedlé oleje a tuky, baNa černá
h) Textil, barva šedá

4) Do zvláštních sběrných nádob je zakázáno ukládat jiné složky komunálních odpadů, než
pro Keré jsou určeny,

5) zvláštní sběrné nádoby je povinnost plnit tak, aby je bylo možno uzavřít a odpad z nich
při manipulaci nevypadával. Pokud to umožňuje povaha odpadu, je nUtno objem odpadu
před jeho odložením do sběrné nádoby minimalizovat,

čl. 4
svoz nebezpečných složek komunálního odpadu

1) svoz nebezpečných složek komunálniho odpadu je zajišt'ován minimálně dvakrát roěně
jejich odebíráním na předem vyhlášených přechodných stanovištích přímo do zv|áštních
sběrných nádob ktomuto sběru určených, lnformace o svozu jsou zveřejňovány na
úřední de§ce obecniho úřadu, hlášením rozhlasu cz, na internetu,

2) Soustřed'ování nebezpečných složek komunálního odpadu podléhá požadavkům
stanoveným Věl, 3 odst, 4 a 5.
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čl. 5
svoz objemného odpadu

1) SVoz objemného odpadu je zajišťován dvakrát ročně jeho odebíránim na předem
Vyhlášených přechodných stanovištích přímo do zvláštních sběrných nádob k tomuto
účelu Určených. lnformace o svozu jsou zveřejňovány na úřední desce obecního úřadu,
hlášenim rozhlasu cz, na internetu,

2) soustřed'ování objemného odpadu podléhá požadavkům stanoveným V ě|, 3 odst. 4 a 5,

čl,6
soustřeďování směsného komunálního odpadu

1) smě§ný komunálni odpad se odkládá do sběrných nádob, Pro účely této vyhlášky se
sběrnými nádobami rozuméji popelnice,

2) soustřed'ováni směsného komunálního odpadu podléhá požadavkům stanoveným
v č1.3 odst,4 a 5,

čl. z
Nakládáni s movitými věcmi v rámci předcházení vzniku odpadu

1) obec v rámci předcházení vzniku odpadu za účelem jejich opětovného použití nakládá
s těmito movitými věcmi:

a) oděVy a textil

2) Movité věci uvedené V odst, 1 lze ukládat do kontejneru šedé barvy Movitá Věc musi být
předána V takovém stavu, aby bylo možné její opétovné použití.

čl. s
Kompostování

1) Kompostováni je způsob zpracování rostlinných zbytků z údžby zeleně, zahrad a
domácností nejlevnější a nejšetrnější k přírodě,

2) Rostlinné zbytky z údžby zeleně, zahrad a domácnosti, ovoce a zelenina ze zahrad
a kuchyní, drny se zeminou, rostliny a jejich zbytky nezneěištěné chemickými látkami lze
ukládat do kompostérů poskytnutých obcí nebo kompostovat na svém pozemku,

čl. 9
závěrečná ustanovení

1) Nabytím účinnosti této Vyhlášky §e zrušuje obecně záVazná Vyhláška obce ě, 1/2020 o
stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třidění, využiváni a
odstraňování komunálních odpadů a nak|ádáni sé stavebním odpadem na území
obce Blízkov,



2) Tato Vyhláška nabýVá účinnosti dnem 1- 1, 2022.

Z.re€<
stanislav oulehla
místostarosta

tanislav Bradáč
ffil
vry
! l z,ro


