
OBEC BL|ZKOV
ob.cně závazdá vyhláška

ě,1l2o2o

o stanov.ni §ystómu shromažďováni, sběru, přephvy, třidění. využiváni a
odstŘňováni kofiunálňích odpadú a nekládáni se slavobnim odp.dém na

záslupitelslvo ob@ Bližkov na svém zasedánlze dne 23 2 2020. usnésénim é. 10/2020sé
Usieslo vydat m základé § ]7 odst. 2 zákoná č']85/2001 sb, o odpadech a ó žňěně
něKelých dalšich 2ákonú Ýe znénipozdě]šich piédpi§i (dáe]en.žákon o odpádech'). a v
soulad! s § 10 pism, d) a § 34 odsi 2 pišm h) zákona ó128]2000 sb o obclch (obecni
zřizeni), Ve zněnl pózdějších předpsú (déle jén zákon o obcich ) iuto obecně záVenou

čl,l
úvodni uslanoveni

Talo obecně závazná Vyhláška (dáe le. vyh ášká ) slanovu]e sysiém shíomažďováni.
sběru piepíavy, tlidéni využ]Váni 3 odsiráňoVáni komunálních odpadú Vznika]icich na
kaiaslránlm úzefri ob@ BLizkov a katastrálnim územi oědkov včelné nakládáni se

ě1.2
Třidění komunáloiho odpádu

(1) Komunálniodpad se třidina s ožky
a) B o ogické odpady @sll]nného púv od u

c) PlastyVčelně PEŤ ahvia nápo)ovékanony
d) sko Čřé a sko baéÝné

f) Nebezpečné odpády

h) směsnÝ kómuná niodpád
) Použitý sto ni o ej

(2) sfrésný odpad ie zbylý koňuiáni odpad po stánovéném vytřidéni dle
od3i ] pi§m a). b) .) d) e) 0. i)

č1.3
shromažd'ování tiiděného odpadu

(l) Třlděný odpádie shromaždoÝán do zvláštnich sbemých nádob

(2) zvláštólsběrié nádobyna třiděný odpad jso U Umistěny na stanovištich na územiob€é
V mislnidášli stánovišlě]3oU Vymezené v přlloze léto Vyhlášky, kteíá tvořijejinedlhou

rebe,pe.n)ch odpadit a ýTai} odpadit a íálů pío ú&ly vývozu, dovol i ta
lJťrNhiíúLa$ kvý\uJ. Joíy!3tď/(] odoldů (R a og odpidir),



(3) zvláštnlsbérné óádobyjsou barevně od iše.y a oznáčény přiÉlušným náp sy

a) 3 olo9 cké odpady báfoa hnědá a ěeíná
b) Pápil _ barya modrá
c) P asty PET láhve a nápoiové keítony _ báfoa ž uiá
d) sklo čřé s náp§em,bilé' barua bilá á sklo barevné s nápisem bsrevnó. bafua

(4) Do žvláétnich 6bé.ný.h nádob]e zakázáno ukládátiiné složky komunálních odpadú, než
pro kleré ]sou určény

čl, 6
sběl a svozobjeňného odpadu

ob]emiý odpad je takový odpad kt6íý vžh edem kesvým rozfoěrúfu nemúže býllmi3lěndo
sběíných nádob (napl Noberce, ňalrace, náhý,1ék)
§běr a svoz objéňiého odpadu]e ajš|ován dvákrát ročně piisiav€nim konie]neru
níormá€ o 6běru ob]emného odpadu]sou zvéie]ňovány na úřednides@ obec.iho úřadu

WeboÝých stránkách ob.€ á hlášenim mlsiniho rozhlasu

čl,4
sbórá svozdrobnýoh éloktlických a 6lěktonických ařiz.nl

Vyřazené drobné eléktncké á e ekkonrcké zařizeni báteíé a akumulátory1 ze odkádái do
moblnich konlejnerú. kteíé ]sou Umislénv U Vslupu do kánce áře obecnihó úiadu V Blizkové
a V áulobusové čekárně v mi6lničáš1 Dédkov

ól,5
sběrasvozn.bezpečný6hsložskkomunálníhoodpadu

sběí a svoz nobezpečných 9ožek kofiunán]ho odpádu]jé zajštovén dvakr}t ročně jejch
ódebnánifr na pledem vyhlášených piéóhodných stáóov šiich přimo do mobinisběrny klomu
určeóé lnfoímace o sbéru nebezpečných sožek komuná]níhó odpadu ]sou zvele]ňovány na
úředni des@ obecniho úladu obecnimwebu a háše.ih mistniho rozhasu

ól, 7
shroíňažďováni smósného odPádu

(1) smésný ódpad se shrcmažďu]e do sběrných nédob Pro,]čey této vyhášky sé
sbémým nádobam íozumě]í lypizóvané sběrné iádoby o ob]emu ]10 240 itrú uíčeié
ke shíomaždováni směsného koóuná ó]ho odpadu

(2) stanoviště sběrných nádob ]e mls(o kde JsoU sběrné nádoby lryae nebo plechodně
umisiény za účeeú odstíanéni směšného odpadu opíávněnou osobou slanov ště
sběmých nádob jsou individuál.i nebo spol€čná plo Vice už V.lelú Na piechodná
slánov étě se §běrné nádoby Um6lu]i]en v den svozu odpadú, a to nerpoždé]ido páté
hodiny Ennia ]e]ich úkld 3e píovede jéšlé téhož dne Vmi9lní óéstioédkov se umísli
sběmé nádoby na určené stanovišlě sběíných nádob u č,p 2,épll ačp33

ktemu s íďovl Kíaog ontsdÚ, §€Tam
n€b€zpďtrých odpadů a 3@My odFdů a státr: prc ú..ly 9ýÝozu. doÝoz! a
udělNánl $uhks k Ýrca, dďeu a lluilu odpadr: (Kahlog odFdí)

: skupiny killlogu odprdů 20ol:r4, 200 |3ó dk kb ogu odpadd sblovené v



1r)

12)

Fyž cké osoby kteíé úajina úzefiiobceve Vash ctvistavbu a ne]sou přhášeny V obcl
klNáéŤLoooyfu,soupoJ,n1 ,t áoá. rfe9r/ oopéd oo./p,zotc-y, h Bbeíný(li ráoob
LŤ >GnÝch r' Bíz|oÝéU/ o 7i ( o /9 a o.6 a v oédlové , c p 17

Četnost §Vozu komu.álniho odpadu]e 1xza'l4 ka endáinich dnl

čl, 8
Nákládáni 3e stavebnim odpad.m

sláveb.l odpad Je.lJÝ.o. áoeŤoh ni oopad slaÝeb., odpao nen oopáo.Ť

sláVebniodpád lze póUžlt. předat č ódstíanit pouze zákoneň slanovenýmzpúsobem

č1.9
Přédcház.ni vzniku biolo9icky rczložjt€lných odpadú

(1) Ploducenti odpadú Fou povinnipodle svých možnostia schopnósti. piedcházet
vzniku biologicky rozlož te ných odpadl] využivánim kompostéíú komposlovánim,
piipadné štěpkovánim na Výrobu paliva

č1.1o
zrušov.ci ustanov§ní

Ťouto vyh áškou se íušl obecně záVená vyháška obce B]izkov č 3/2oo7 o
sld-ov.-; 9Ýslénu >ř,orá7dován,, sbélU prep,Jvý xoé l v,/uz,vá.l J od\llá-oVá-
kotrU-ála , h odoadú a .a{ldál §e sláýeonln oopádaŤ rá uzen ob,.Blzlov zed-e

čl, 11
úCinnogt

ŤatovyhláŠka nábýVá Ú Č]nnosti dné 1 dubná 2o2o

Vyvěšeno na úřednidé§@ 9 3

séjmlto z úledni d6sky dne



obe.né zavazné vylr ášky č
piepr.vy li.]ěni Vy!živán a
sialebnim odpadeň.a územ

seznám stanoVišť konte]nerů

PLAsí. sKLo, PAPiR:
1) B izkov u č,p, 31
2) B izkov U č,p, 7]
3) B izkov U č,p, 79
4) oědkov !čp 3

6oyy.i
1) Dědkov !čp 27
2) Bizkov učp 28
3) Bllzkov u potoka na hišli

PoUŽlŤÝ sŤoLNi oLEJ:
1] B ZkóV 79

Přiloha č. 1:

1/2020 o stanoveni syslému shromaždováni sběíu.
odstíaňováni kómunálnich odpadů á nák]ádáni se

naliden! odp]d ] BhzlU.e. m sln .a.j npdló,ě


