
Obecn   závazná  vyhlá ka
sta  B l o v i c e

.  1/2007

o stanovení  systému shroma ování,  sb ru, p epravy, t íd ní, vyu ívání a
odstra ování komunálního odpadu, v etn  nakládání se stavebním odpadem

Zastupitelstvo m sta Blovice schválilo dne 19.12.2007 usn. .10/07/14 podle § 17 odst.2
zákona .185/2001 Sb., o odpadech ve zn ní pozd ích p edpis  a v souladu s ustanovením §
10 písm. a) a § 84 odst.2 písm. h) zák. .128/2000 Sb., o obcích ve zn ní pozd ích p edpis ,
tuto obecn  závaznou vyhlá ku

l. 1
Úvodní ustanovení

1/ Vyhlá ka upravuje nakládání s komunálním odpadem, v etn  stavebního odpadu   tím, e
stanoví zp sob shroma ování, sb ru, p epravy, t íd ní, vyu ívání a odstra ování
komunálního odpadu.
2/ Vyhlá ka platí na území m sta Blovice v .místních ástí Komorno, Vl ice, Stará Hu ,

títov, Hradi ský Újezd a Hradi ská Lhota.
3/  Vyhlá ka pracuje se stejnými pojmy a obecními povinnostmi jako zákon . 185/2001 Sb.,
o odpadech ve zn ní pozd ích p edpis .
4/ Vyhlá ka se nevztahuje na místní ásti Hladom í a Rohatá

l. 2
Závaznost vyhlá ky

1/ Tato vyhlá ka je  závazná pro v echny fyzické osoby, které mají na území obce trvalý
pobyt a pro dal í fyzické osoby, které mají ve vlastnictví stavbu ur enou  nebo slou ící k
individuální rekreaci na katastrálním území m sta a p ilehlých obcí.
2/ Na p vodce odpadu - právnické osoby a fyzické osoby oprávn né k podnikání, které
produkují odpad za azený podle Katalogu odpad  jako odpad podobný komunálnímu a se
kterými m sto uzav elo smlouvu dle § 17 odst. 6 zákona .185/2001 Sb., o odpadech ve zn ní
pozd ích p edpis , se p im en  vztahují ustanovení této vyhlá ky.

l. 3
Základní pojmy

1/ Odpad  je ka dá movitá v c, které se osoba zbavuje nebo má úmysl nebo povinnost se jí
zbavit a p íslu í do n které ze skupin odpad  uvedených v p íloze .1 zákona .185/2001 Sb.,
o odpadech.
2/ Komunální odpad je ve kerý odpad vznikající na území m sta p i innosti fyzických osob,
s výjimkou odpad  vznikajících u právnických osob nebo fyzických osob oprávn ných k
podnikání. Komunální odpad je také odpad vznikající inností fyzických osob p i ní
ve ejných komunikací a  prostranství, p i údr  ve ejné zelen  v etn  h bitov .

Clic
k t

o buy N
OW!

PDF-XCHANGE

w
ww.docu-track.com Clic

k t
o buy N

OW!
PDF-XCHANGE

w
ww.docu-track.com

http://www.docu-track.com/index.php?page=38
http://www.docu-track.com/index.php?page=38


3/ Nebezpe ný odpad je odpad uvedený v Seznamu nebezpe ných odpad , který je uveden v
provád cím právním p edpisu a jakýkoliv jiný odpad vykazující jednu nebo více
nebezpe ných vlastností uvedených v p íloze .2 zákona .185/2001 Sb., o odpadech ve zn ní
pozd ích p edpis . Nap íklad se jedná o: upot ebené oleje, el.akumulátory, galvanické
lánky a baterie, zbytky barev a rozpou del, kyseliny, louhy, zbytky spot ební chemie,

pesticidy, herbicidy, léky apod.
4/ Zbytkový odpad je slo ka komunálního odpadu, která vznikla po vyt íd ní nap . plastu,
papíru, skla, kovového odpadu, biologického odpadu, objemného odpadu a nebezpe ných
slo ek komunálního odpadu.
5/ Objemný odpad je takový komunální odpad, který se svými rozm ry nebo charakterem
nedá za adit mezi odpad zbytkový nap . nábytek, koberce, pneumatiky apod.
6/ Biologický odpad je takový komunální odpad, který lze biologicky rozlo it jako nap . listí,

tve, tráva apod.
7/ Stavební odpad je odpad vzniklý p i stavební innosti fyzických osob, které mají trvalý
pobyt nebo vlastní stavbu ur enou nebo slou ící k individuální rekreaci na katastrálním území

sta a p ilehlých obcí.
8/ Elektroza ízení resp.elektroodpad je za ízení dle §37g odst.a) resp. b) z.185/2001 Sb, o
odpadech, v platném zn ní.
9/ Separovaný odpad je odpad, který lze druhotn  vyu ít jako surovina (papír, plasty, sklo).
10/ Kovový odpad je odpad, který lze druhotn  vyu ít jako surovina (Fe, Cu, Al apod.)
11/ vodcem odpadu je právnická osoba, p i její innosti vznikají odpady, nebo fyzická
osoba oprávn ná k podnikání, p i její  podnikatelské innosti vznikají odpady. Pro komunální
odpady vznikající na území m sta, které mají p vod v innosti fyzických osob, na n  se
nevztahují povinnosti p vodce, se za p vodce odpad  pova uje m sto. M sto se stává

vodcem komunálního odpadu v okam iku, kdy fyzická osoba odpady odlo í na míst  k
tomu ur eném a zp sobem stanoveným v této vyhlá ce. Obec se sou asn  tímto okam ikem
stává vlastníkem tohoto odpadu.
12/ Nakládání s odpady je jejich shroma ování, sb r, výkup, t íd ní, p eprava a doprava,
skladování, úprava, vyu ívání a odstra ování.
13/ Oprávn nou osobou je ka dá právnická osoba nebo fyzická osoba oprávn ná k podnikání,
která je oprávn ná k nakládání s odpady podle zákona .185/2001 Sb., o odpadech nebo podle
zvlá tních právních p edpis .
14/ Sb rná nádoba je uzavíratelná nádoba vyhovující hygienicky, esteticky a technicky
zavedenému systému nakládání s komunálním odpadem ( popelnice od objemu 110 nebo
120l, kontejner o objemu 1100 litr , a pod. ).

l. 4
Systém t íd ní, shroma ování a sb ru komunálního odpadu

Osoby produkující odpad, na n  se vztahuje tato obecn  závazná vyhlá ka podle l. 2 této
vyhlá ky, t ídí a shroma ují (odkládají) komunální odpad podle následujícího systému:

a) Separovaný odpad odkládají do  barevn  rozli ených kontejner  ur ených na
separovaný  odpad umíst ných na stálých stanovi tích na území m sta Blovice a jeho
místních ástech.

b) Zbytkový (sm sný) komunální odpad, vzniklý po vyt íd ní ostatního odpadu
odkládají do sb rných nádob Sb rné nádoby budou oprávn nou osobou
vyprazd ovány maximáln 1x týdn .
Osoby produkující  zbytkový komunální odpad ho mohou odlo it do Sb rného dvora
Blovice (dále jen „SD“), dle provozní doby SD.
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Osoby produkující odpad v chatové oblasti Kamensko – Suchý d l, Stará Hu ,
resp.Vl ice za lávkou mohou ulo it zbytkový komunální odpad na míst  k tomu
ur eném.

c) Biologický odpad si osoby produkující tento odpad likvidují sami
nap .kompostováním pop .drcením. Mohou jej dále odlo it do velkoobjemových
kontejner  ve SD v Blovicích dle vyzna ené provozní doby.  M sto Blovice m e ve
výjime ném p ípad  zajistit odlo ení resp.svoz tohoto odpadu na území m sta
Blovice.

d) Objemný odpad odkládají do velkoobjemových kontejner  ve SD  v Blovicích, a to
dle vyzna ené provozní doby SD.

e) Nebezpe ný odpad je mo né odlo it do ur ených nádob ve SD v Blovicích, a to dle
vyzna ené provozní doby SD.

f) Nepou ité a nepou itelné léky p ijímá a shroma uje lékárna v ul. 5.kv tna a
lékárna v ul. Americká, a to dle své provozní doby.

g) Kovový odpad lze odlo it do Sb rny surovin v Lu ní ul. nebo do sb rny surovin
v Se i, a to dle vyzna ené provozní doby t chto sb ren.

h) Odpad ze h bitova je odkládán do velkoobjemových kontejner  ur ených pro tento
odpad a p istav ných na vyhrazeném míst  u h bitova.

i) Pou ité elektroza ízení resp. elektroodpad je mo né odlo it na ur ené místo ve SD
Blovice, a to dle vyzna ené provozní doby SD.

j) Stavební odpad p ijímá recykla ní centrum v Blovicích na Bohu ov  dle vyzna ené
provozní doby, malé mno ství stavebního odpadu je mo né odlo it ve SD Blovice.

l. 5
Povinnosti fyzických osob a ostatních p vodc  odpadu

Fyzické osoby jsou povinny ode dne ú innosti této vyhlá ky odkládat odpad na místech k
tomu ur ených a komunální odpad odd len  shroma ovat, t ídit a p edávat k vyu ití nebo
odstra ování podle systému stanoveného m stem, pokud odpad samy nevyu ijí v souladu se
zák. . 185/2001 Sb., o odpadech ve zn ní pozd ích p edpis , a zvlá tními právními

edpisy.

l. 6
Odvoz odpadu

Pro ob any  trvale hlá ené v Blovicích a jeho místních ástech je odvoz jedné nádoby
zbytkového komunálního odpadu stanoven takto:

1) pro domácnost se 4 a více osobami - 1x týdn
2) pro domácnost s 1 a  3 osobami - 1x za 14 dní
3) v bytových domech o dvou a více domácnostech - 1x týdn

Pro fyzické osoby, které mají ve vlastnictví stavbu ur enou  nebo slou ící k individuální
rekreaci na území m sta a jeho místních ástech je odvoz jedné nádoby zbytkového
komunálního odpadu stanoven na 12 jednorázových svoz .
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l.7
Poplatek za komunální odpad

Poplatek za provoz systému shroma ování, sb ru, p epravy, t íd ní, vyu ívání a
odstra ování komunálních odpad  je stanoven v souladu se zákonem o místních poplatcích
.565/1990 Sb., ve zn ní pozd ích p edpis .

l. 8
Kontrolní innost

Kontrolní innost p i nakládání s komunálním odpadem a dodr ování této vyhlá ky na území
sta Blovice provádí m sto prost ednictvím pov eného pracovníka M Ú.

l. 9
Sankce

Poru ení povinností stanovených touto obecn  závaznou vyhlá kou bude postihováno dle
platných právních p edpis  ( zákon . 185/2001 Sb. o odpadech a zm  n kterých dal ích
zákon , ve zn ní pozd ích p edpis , zákon  . 200/1990 Sb., o p estupcích, ve zn ní
pozd ích p edpis , zákon . 128/2000 Sb., o obcích, ve zn ní pozd ích p edpis ).

l. 10
Zru ovací ustanovení

Dnem ú innosti této vyhlá ky se ru í  Obecn  závazná vyhlá ka m sta Blovice .6/2004 ze
dne 15.12.2004.

l. 11
innost

Tato vyhlá ka nabývá z d vodu naléhavého obecného zájmu ú innosti dnem  1.1.2008

…………………………….
Jan  Podu ka
starosta m sta

………………………….
Jana Alexyová

místostarosta m sta

Vyv eno dne: 20.12.2007
Sv eno dne:
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