Obecně závazná vyhláška města Blovice č. 3/2014
Která mění a doplňuje obecně závaznou vyhlášku č. 4/2011, o stanovení
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města
Blovice
Město Blovice, na základě usnesení zastupitelstva ze dne 15. 12. 2014 vydává podle
ustanovení § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení) ve znění pozdějších předpisů a na základě § 17 odst. 2 zákona č.185/2001 Sb.,
o odpadech a o změně některých dalších zákonů, v platném znění, tuto obecně závaznou
vyhlášku (dále jen „vyhláška“)

Čl. 1
Obecně závazná vyhláška města Blovice č. 4/2011 z 1.8.2011, kterou se stanoví systém
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a
nakládání se stavebním odpadem na území města Blovice, se mění takto:
1. V Čl. 2 se za písmeno e) zařazuje nové písmeno f), které zní:
f) kovy
2. V Čl. 4, odst. 2 se čísla pozemků „PK parc. č. 963 d2 a 957 d2“ nahrazují čísly KN
parc. č. 1628, st.p. 1740 a st.p. 1741

3. V Čl. 7, se mění odst. 2 , který nově zní :
2) Pro soustřeďování biologicky rozložitelných odpadů jsou určeny velkoobjemové
kontejnery ve SD v Blovicích dle vyznačené provozní doby. Biologický odpad si
osoby produkující tento odpad mohou likvidovat také sami v rámci svých pozemků,
např. kompostováním, popř. drcením, mulčováním apod.
4. V Čl. 7, se ruší odst. 3
5. Vkládá se nový článek č. 8, který zní
Sběr a svoz kovů
Kovy jako složku vytříděnou z komunálního odpadu v domácnostech osob trvale
žijících na území města a přilehlých obcí lze odložit ve sběrném dvoře do
samostatného shromažďovacího prostředku – kontejneru. Jedná se o např.
plechovky od nápojů (ocel, hliník), konzervy, nádobí a podobný odpad (nesmí
obsahovat zbytky nebezpečných látek).
Dosavadní články Čl. 8 až Čl. 10 se označují jako Čl. 9 až Čl. 11.

Čl. 2
Účinnost
Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti 15. dnem po dni jejího vyhlášení.

…..……………………....
Jan Poduška starosta

Vyvěšeno na úřední desce dne:
Sejmuto z úřední desky dne:

…………………………….
Ing Michal Hodek místostarosta

