OBEC BLÍZKOV
Obecně závazná vyhláška
ě.,l12020

o stanovení systému shromažd'ováni, sběru, přepravy, tříděni, využiváni

a

odstraňováni komunálnich odpadů a nakládání se stavebnim Ódpadem na
územi obce Blizkov.

Zastupitelstvo obce Blízkov na svém zasedání ze dne 28 2, 2020, usnesením č 1O/2o2o se
usneslo Vydat na základě § 17 odst 2 zákona č_185t2]a1 sb, o odpadech a o změně
někter,ých dalšich zákonu, Ve Znění pozdě]ších předpisu (clále Jen ,zákon o odpadech'), a V
souladu s § 10 písm d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č nal2aoo sb, o obcích (obecní
zřízení), ve Znění pozdějšíchpředpisu, (dále jen ,zákon o obcích.), tuto obecně záVaznou
Vyhlášku:

čt. t
úvodníustanoveni
Tato obecně záVazná Vyhláška (dá]e jen
'Vyhláška') stanovuje systém shromažd'ování,
sběru přepravy ti'íděnívyužívánía oclstraňoVání
komuná ních odpad! Vznika]ícíchna
katastrálnim územíobce Bízkov a katastrá nirn úzerníDědkov, včetně nakládáni se
staVebním odpademrl

čl. z
Tříděni komunálního odpadu
(1) Komunálni odpad se třídí na složky

a) Bio ogické odpady rostlinného púVodu
b) Papí[
c) P asty Včetně PET lahví a nápojové kaňony
d) Sklo čiréa sklo barevné
e) KoVy
f) Nebezpečné odpady
g) ob]emný odpad
h) směsný komuná níodpad
i) Použitý stolní olej

(2) Směsný odpad je zbylý komunální odpad
odst, 1 pism a) b), c) d), e) f), i)

po

stanoveném Vytříděni

d|e

čl. 3

Shromažd'ování tříděného odpadu
(1) Tříděný odpad je shromažd'ován do zv áštních sběrných nádob,

(2) ZVláštní sběrné nádoby

na tříděný odpad jsou umístěny na stanoVištích na územíobce a
mislní části, Stanoviště jsoU Vymezena V pří oze této Vyhlášky, která tvoříje]í nedílnou
součást
V

r

vyt.tasta 1.1lr,iste.iwa zivornno prostledi č,9]/2016 Sb,, kterou se slanovi Katalog odpadů. Seznanr
nebezpečných odpadů a Seznamy odpadů a států pro účclyvývozu, dovozu atranzitu odpadů a postup při
udělování §ouhlasu k vývozu. dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů),

(3) ZVláštní sběrné nádoby jsou barevně od šeny a oznaóeny přislUšným náplsy
a)
b)
c)
d)

Bio]ogické odpady - barva hnědá a černá
Papír - barva f.odrá
P]asty, PET Iahve a nápojové kartony - barva žluiá
sklo č ré s náp sem ,,bílé"barva bí á a sklo barevné, s nápisern ,barevné'' barva
zelena.

(4) Do zVláštnich sběrných nádob
pro které jsoU určeny,

]e zakázáno Uk|ádat jiné složky komuná ních odpadu, než

čt. a
sběr a svoz drobných elektrických a elektronických zařízeni
Vyřazené drobné e ektrické a elektronické zařízení, baterie a akumulátory' Ze odkládat do
mob nich kontejnerů, kte.é jsou umístěny U VstUpu do kanceláře obecníhó úřadu V Blizkově
a v autobusové čekárně v místníčástiDědkov

čt. s
sběr a svoz nebezpečných složek komunálniho odpadu
sběr a svoz nebezpečných složek komunálního odpadu] je zajišt'ován clvakrát ročně jejch

od_ebíráním na přederlr Vyhlášených přechodných stanoVištích přimo do mobilní sběrny k tomU
určenélnformace o sběíu nebezpečných složek komunálniho odpadu jsou zverejňovany na

úředni desce obecního úřadu, obecním webu a h ášenirn mistního rozhlásu,

čl. 6

sběr a svoz objemného odpadu
ob]enrný odpad je takový odpad, který Vzhledem ke sVýrn rozměrúm nemúže být Umistěn do
sběrných nádob (rapř. koberce, matrace, nábytek).
sběr a svoz objemného odpadu ]e zajištoVán dvakrát ločně přistaVenír. kontejneru
lnformace o sběru objemného odpadU jsou zveře]ňoVány na úředni desce obelního úřadU,
Webových stránkách obce a hlášením místníhorozhlasu,

č1.7
shromažd'ováni směsného odpadu
(í) směsný odpad se shromažduje do sběrných nádob, Pro účeytéto Vyhlášky se
sběrným nádobami rozuměji typizované sběrné nádoby o objer.u
ke shromažd'ování směsného komunálního odpadu

(2)

I

1

1o, 2+o irtrů určené

stanoviště sběrných nádob je místo kde ]sou sběrné nádoby trva e nebo přechodně
umístěny za účelemodstranění směsného odpadu oprávněnou osobou Štanov ště
sběrných nádob jsou indiVduální nebo spoečná pro Více uživate ů, Na přechodná
stanoviště se sběrné nádoby umistují jen V den svozu odpadů. a to nejpozděj do páté
hodiny ranní a ]e]ich úk]d se provede ještě téhoždne Vmístní části Dédkov se umísti
sběrné nádoby na určenéstanoviště sběrných nádob u č.p.2 č p,1 / a č.p.33

Vyhtáška

Ministeřstva životního prostředi č,93/20l6 Sb,. ktelou se ýanovi KataloA odpadů, Seznam
nebezpečných odpadů a seznamy ortpadů a stálů pío u.e|y vyvozu, doÝoztl a rrarrziru ópadů a postup pri
udělování souhlasu k vývozu. dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpa.tů)
_
: Skupiny katalogu
odpadů 200l]4, 200l36 dle Katatogu oapaa,iitano"e"e vyhláškou č.93/20l6 sb,

(3) Fyz cké o§oby, které ma]í na územíobce

Ve Vlastnictví stavbu a nejsou přihlášeny V obci
ému pobytu, jsou povinni uk ádat směsný odpad do typizova;ých sběrnýcň nádob
umistěných V Blízkově u č p,73 č,p79, ó,p46aV Dědkově u č p 17.
k trva

(4) Četnost svozu komunálního odpadu je

1x Za 14 kalendářních dni

čl. s

Nakládání se stavebním odpadem
(1) stavebnj odpad je stavební a dernol]čníodpad

stavební odpad není odpader.
komunálním
(2) Stavební odpad ze použítpředat či odstranit poUze zákonem stanoveným
Zpusobem

čl. 9
Předcházení vzniku biologicky rozložitelných odpadů
(1) Producenti odpadů jsou poVinni pod]e svých možnostía schopností, předcháZet

Vzniku biologicky rozložitelných odpadú využivánim kompostérů, kompostováním,
případně drcením na výrobu pa]iva,

čl. 1o
zrušovaci ustanoveni
Touto Vyháškou se rušíobecně záýazná vyh áška obce BlíZkoV č 3t2ao7, o
stanovení systému shromažd'ování, sběru, přepravy, tříděni. VyužíVánía odstraňováni
komunálnich odpadu a nakládání se stavebním odpadern na úzerř]íobce Blízkov, ze dne
14 12 20a7
-

čl. 11

Účinnost
Tato vyhláška nabýVá účnnosti dne 1. dubna 2a20

á4.áA ď(
stanislav oulehla
mistostarosta

W

tan slav Bradáč

Příloha č. í:
Obecně závazné vyhlášky č, 1/2O2O, o stanoveni systému shromažd'ování, sběru,
přepravy, třídění, využiváni a od§traňování komunálnich odpadů a nakládání
se
stavebnim odpadem na územíobce Blizkov,
Seznam stanovišť kontejnerů na tříděný odpad v Blizkově a mistní části Dědkově:

PLAST. sKLo. PAPíR:
1) Blízkov, u ě.p. 31
2) Blízkou, u č.p. 71
3) Blízkov, u č,p, 79
4) Dědkov, u č,p, 3

BloloclcKÉ oDPADY:
1) Blizkov,

u č.p. 79

KOVY:

1) Dědkov,

u č,p, 27
BlíZkoV, U č,p, 28
3) BliZkoV, u potoka na hřišti

2)

PoUžlTÝ sToLNí oLEJ:
1) Blízkov 79
2) Dědkov 17

