
Obecně závazná vyhláška města Blovice č. 7/2010 
 

 kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška č. 1/2007 ze dne 19.12.2007,  
o stanovení  systému shromažďování,  sběru, přepravy, třídění, využívání a 

odstraňování komunálního odpadu, včetně nakládání se stavebním odpadem 
 
 
 

Zastupitelstvo města Blovice se na svém zasedání dne 22.12.2010, usnesením č. 10/10 bod 
11) usneslo vydat v souladu s ustanovením § 10 písm. d), § 35 odst.3 písm. a) a § 84 odst.2 
písm. h) zákona č.128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a v souladu 
s ustanovením § 14 odst.2 zákona č.565/1990 Sb., o místních poplatcích, a o změně a 
doplnění dalších zákonů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“): 
 
 
 

I. 
 

Obecně závazná vyhláška č. 1/2007 se mění a doplňuje takto :  
 
Článek 1 se nahrazuje následujícím textem včetně nadpisu: 
 

Čl. 1 
Úvodní ustanovení 

 
1/ Vyhláška upravuje nakládání s komunálním odpadem, včetně stavebního odpadu   tím, že 
stanoví způsob shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování 
komunálního odpadu. 
2/ Vyhláška platí na území města Blovice vč.místních částí Komorno, Vlčice, Stará Huť, 
Štítov, Hradišťský Újezd, Hradišťská Lhota, Blovice - Hladomří a Blovice - Rohatá. 
3/  Vyhláška pracuje se stejnými pojmy a obecními povinnostmi jako zákon č. 185/2001 Sb., 
o odpadech ve znění pozdějších předpisů. 
 
 
Článek 6 se nahrazuje následujícím textem včetně nadpisu: 

 
Čl. 6 

Odvoz odpadu 
 

Pro občany  trvale hlášené v Blovicích a jeho místních částech je odvoz jedné nádoby 
zbytkového komunálního odpadu stanoven takto: 

1) pro domácnost se 4 a více osobami - 1x týdně 
2) pro domácnost se 3 osobami – 1x za 14 dní nebo kombinovaný vývoz 1x 14 dní v létě 

+ 1x týdně v zimě (říjen-duben),  
3) pro domácnost s 1 až 2 osobami - 1x za 14 dní  
4) v bytových domech o čtyřech a více domácnostech - 1x týdně 

 
Pro fyzické osoby, které mají ve vlastnictví stavbu určenou  nebo sloužící k individuální 
rekreaci na území města a jeho místních částech je odvoz jedné nádoby zbytkového 
komunálního odpadu stanoven na 8 jednorázových svozů. 

 
 



II. 

Závěrečná a zrušovací ustanovení 

 
Ostatní ustanovení OZV č.1/2007 zůstávají v platnosti beze změn. 
 
Tímto se ruší OZV města Blovice č.2/2008 ze dne 30.1.2008. 
 
 
 

 
III. 

 
Účinnost 

 
Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti z důvodu naléhavého obecného zájmu dnem 
1.1.2011. 
 
 
 
 
 …………………………………                                 …………………………………… 
             Jan Poduška                                                                      Jana Alexyová 
               starosta                                                                             místostarosta                                             
 
 
 
 
 
Vyvěšeno na úřední desce dne:  
Sejmuto z úřední desky dne: 


