Město BLOVICE
Obecně závazná vyhláška
č. 4/2011
o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území
města Blovice

Zastupitelstvo města Blovice se na svém zasedání dne 1. 8. 2011 usnesením č. 5/2011/3
usneslo vydat na základě § 17 odst. 2 zákona č.185/2001 Sb., o odpadech a o změně
některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o odpadech“), a
v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o obcích“), tuto obecně závaznou
vyhlášku:
Čl. 1
Úvodní ustanovení
1. Tato obecně závazná vyhláška (dále jen „vyhláška“) stanovuje systém shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na
území města Blovice, včetně nakládání se stavebním odpadem.1
2. Vyhláška platí na území města Blovice vč. přilehlých částí obce tj. Komorno, Vlčice, Stará
Huť, Štítov, Hradišťský Újezd, Hradišťská Lhota, Blovice - Hladoměř a Blovice – Rohatá.
3. Vyhláška pracuje se stejnými pojmy a obecními povinnostmi jako zákon č. 185/2001 Sb.,
o odpadech ve znění pozdějších předpisů.
4. Tato vyhláška je závazná pro všechny fyzické osoby, které mají na území obce trvalý
pobyt a pro další fyzické osoby, které mají ve vlastnictví stavbu určenou nebo sloužící k
individuální rekreaci na katastrálním území města včetně přilehlých částí obce.

Čl. 2
Třídění komunálního odpadu
1) Komunální odpad se třídí na:
a) tříděný odpad, kterým je papír,nápojové kartony, sklo (čiré i barevné), plast, včetně PET
lahví,
b) nebezpečné složky komunálního odpadu,
c) objemný odpad,
d) směsný odpad.
e) biologický odpad

1

Vyhláška č.381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států
pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog
odpadů)
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2)

Směsný odpad je zbylý
odst. 1 písm. a), b), c) a e).

komunální

odpad

po

stanoveném

vytřídění
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Čl. 3
Shromažďování tříděného odpadu
1) Tříděný odpad je shromažďován do zvláštních sběrných nádob.
2) Umístění stanovišť pro zvláštní sběrné nádoby je vyjmenováno v samostatné příloze č. 1
této vyhlášky.
3) Zvláštní sběrné nádoby jsou barevně odlišeny a označeny příslušnými nápisy:
a)
b)
c)
d)

papír, nápojové kartony - barva modrá,
PET lahve, plasty - barva žlutá,
sklo bílé - barva bílá,
sklo barevné – barva zelená.
Čl. 4
Sběr a svoz nebezpečných složek komunálního odpadu

1) Nebezpečný odpad je odpad uvedený v Seznamu nebezpečných odpadů, který je
uveden v prováděcím právním předpisu2 a jakýkoliv jiný odpad vykazující jednu nebo
více nebezpečných vlastností uvedených v příloze č.2 zákona č.185/2001 Sb., o
odpadech ve znění pozdějších předpisů. Například se jedná o: upotřebené oleje,
el.akumulátory, galvanické články a baterie, zbytky barev a rozpouštědel, kyseliny, louhy,
zbytky spotřební chemie, pesticidy, herbicidy, léky apod.
2) Nebezpečné složky komunálního odpadu lze odevzdávat ve sběrném dvoře (dále jen
„SD v Blovicích“), který je umístěn v Blovicích v Luční ulici na pozemcích PK parc.č. 963
d2 a 957 d2 v obci a k.ú. Blovice, dle stanovené provozní doby.
Čl. 5
Sběr a svoz objemného komunálního odpadu
1) Objemný odpad je takový odpad, který vzhledem ke svým rozměrům nemůže být
umístěn do sběrných nádob (např. koberce, matrace, nábytek atd.).
2) Objemný odpad lze odevzdávat v SD v Blovicích dle stanovené provozní doby.

Čl. 6
Shromažďování a odvoz směsného komunálního odpadu
1)

Směsný odpad se shromažďuje do sběrných nádob. Pro účely této vyhlášky sběrnými
nádobami jsou
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V příloze č. 2 vyhl. MŽP č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy
odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů
(Katalog odpadů)
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a)
b)

typizované sběrné nádoby – popelnice 110 l, 120 l a kontejnery určené ke
shromažďování směsného komunálního odpadu,
odpadkové koše, které jsou umístěny na veřejných prostranstvích v obci, sloužící pro
odkládání drobného směsného komunálního odpadu.

2)

Stanoviště sběrných nádob je místo, kde jsou sběrné nádoby trvale nebo
přechodně umístěny za účelem odstranění směsného odpadu oprávněnou osobou.
Stanoviště sběrných nádob jsou individuální nebo společná pro více uživatelů.

3)

Odvoz směsného komunálního odpadu:
a) Pro občany trvale hlášené v Blovicích a přilehlých částech obce 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
b) Pro fyzické osoby, které mají ve vlastnictví stavbu určenou nebo sloužící k individuální
rekreaci na území města a přilehlých částech obce je odvoz jedné nádoby zbytkového
komunálního odpadu stanoven na 8 jednorázových svozů, pokud do oblasti zajíždí
svozová firma.

Čl. 7
Sběr a svoz biologického odpadu
1) Biologický odpad je takový odpad, který lze biologicky rozložit jako např. listí, větve, tráva
apod.
2) Biologický odpad si osoby produkující tento odpad likvidují sami např. kompostováním
popř. drcením. Mohou jej dále odložit do velkoobjemových kontejnerů ve SD v Blovicích
dle vyznačené provozní doby.
3) Město Blovice může ve výjimečném případě zajistit odložení resp. svoz tohoto odpadu na
území města Blovice.
Čl. 8
Nakládání se stavebním odpadem
1) Stavební odpad je stavební a demoliční odpad. Stavební odpad není odpadem
komunálním.
2) Stavební odpad lze použít, předat či zlikvidovat zákonem stanoveným způsobem.

3) Pro odložení stavebního odpadu je možné využít recyklační centrum firmy AZS 98, s.r.o.
umístěné v Blovicích na Bohušově dle vyznačené provozní doby, malé množství
stavebního odpadu lze odložit ve SD v Blovicích dle stanovené provozní doby.
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Čl. 9
Sankce
Porušení povinností stanovených touto obecně závaznou vyhláškou bude postihováno dle
platných právních předpisů.3
Čl. 10
Závěrečná ustanovení
1) Nabytím účinnosti této vyhlášky se zrušuje Obecně závazná vyhláška města Blovice
č.1/2007, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálního odpadu, včetně nakládání se stavebním odpadem, ze dne 19.
12. 2007 a Obecně závazná vyhláška města Blovice č. 7/2010, kterou se mění a
doplňuje OZV č. 1/2007, ze dne 22. 10. 2010.
2) Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni jejího vyhlášení.

………………….….
Jana Alexyová
místostarosta

..……………………
Jan Poduška
starosta

Vyvěšeno na úřední desce obecního úřadu dne: ……………………………
Sejmuto z úřední desky obecního úřadu dne: …………………………..
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Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů; zákon č. 200/1990 Sb.,
opřestupcích, ve znění pozdějších předpisů; zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů.
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