OBEC BZOVA
Zastupitelstvoobce Bzová
o becně záv azná vyhláška
obce Bzová
é.01I2o15,
o stanovenísystémushromažd,ování,
sběru, přepravy,třídění,u,u,,uun,
a odstraňováníkomuná|níchodpadůa nakládáníse stavebnímodpademna územi
obce BZoVÁ
Zastupite|stvo
obce Bzová se na svémzasedánídne 23' 3' 2015 usnesením
č.1 usnes|o
vydatna zák|adě$ 17 odst.2zákona č. 18512001
sb., o odpadecha o změně někteých
předpisů
(dálejen ,,zákono odpadech..),
da|ších
zákonů,ve zněnípozdějších
a V sou|adus $
10 písm.d) a S 84 odst.2 písm.h) zákona č. 128|2000sb., o obcích(obecnízřizení),ve
předpisů(dá|ejen ,,zákono obcích..),
zněnípozdějších
tutoobecnězávaznouvyhlášku:
Čt.t
Úvodníustanovení
Tato obecně závazná vyh|áška(dá|ejen ,,vyh|áška..)
stanovujesystémshromaŽd'ování,
sběru, přepravy,třídění,vyuŽívání
a odstraňování
komuná|ních
odpadůvznikajících
na
Územiobce Bzová,včetněnak|ádáníse
stavebním
odpadem.

čl,z

Tříděníkomunálního
odpadu
1) Komuná|ní
odpadse třídí
na s|oŽky:
a) Biologickéodpady,
b) Papír,
c) Plasty včetněPET lahví,
d) Skto,
e) Kovy,
f) Nebezpečné
odpady,
g) objemnýodpad,
h) Směsný komunálníodpad.
2) Směsnýmkomuná|ním
odpademse rozumízby|ýkomuná|ní
odpad po stanoveném
pod|eodstavce1 písm.a),b),c),d),e),0 a g).
vytřídění
čl.g
Shromažd'ování
tříděného
odpadu
1) Tříděnýodpadje shromaŽd'ován
do zvláštních
sběrnýchnádob.
2) Zvláštní
sběrnénádobyjsou umístěny
na těchtostanovištích:
ulicenad Bezovkou,náves
předoÚ, u fotbalového
hřištěa u bytóvkyBzová 169.
3) Zv|áštní
sběrnénádobyjsou barevněodIišeny
přís|ušnými
a označeny
nápisy:
a) Biologickéodpady
b) Papír

c) Plasty, PET lahve
d) Sk/o
e) Kovy
4) Do zv|áštních
sběrnýchnádobje zakázánouk|ádatjinés|oŽkykomunálních
odpadů,
neŽ

jsou určeny.
prokteré

čl.n

Sběr a svoz nebezpečných
s|ožekkomuná|ního
odpadu
1 ) Sb-ěra svoz nebezpečných
s|oŽekkomuná|ního
odpaduje zajišt'ován
minimá|ně
dvakrát

ročnějejich odebíráním
na předem vyhlášených.přecňodných
stanovištích
přímodo
zv|áštníchsběrných nádob k tomuto
uičenýctr.
lnformace
jsou
o
sběru
--sběru
zveřejňoványna Úřednídesceobecníhoúřadu
a v místnímrozhlase.
2) ShromaŽd'ování
nebezpečnýchsloŽek komunálníhoodpadu pod|éhápoŽadavkům
stanoveným
v č|.3 odst.4.

Sběr a svoz objemnéhoodpadu
1 ) obiemný odpad je takový odpad, který vzh|edemke svým
rozměrůmnemŮŽebýt

umístěndo sběrnýchnádob (např.koberce,matrace,nábytek).

2) Sběr objemnéhoodpadu je zajišt'ovánpo dom|uvěna oÚ do
ve|koobjemového
kontejneru
umístěnému
na sběrném
místěp'č,.12O8|2v
k.Ú.Bzová.
3) ShromaŽd'ováníobjemného
odpadupod|éhá
poŽadavkům
stanoveným
v č|.3 odst.4.

čl.o

ShromaŽd'ování
směsnéhokomunálního
odpadu
1 ) Směsnýkomuná|ní
odpadse shromaŽd'uje
do sběrnýchnádob.Pro Úče|ytétovyh|áŠky

se sběrnýminádobamirozumějí:

a) typizovanésběrné nádoby

pope|nice určenéke shromaŽd,ování
směsného
komunálního
odpadu,
b) odpadkové
koše,které-jsou.
umístěny..na
vere1ných
prostranstvích
-vobci, slouŽící
.pro
odkládánídrobného
směsného
komuná|ního
ooiaou.
2) Stanoviště
sb.ě-rných
lq9go je místo,kde jsou sběrnénádobytrva|enebo přechodně
umístěny
za účelem
dalšího
nak|ádání
se směsnýmkomuná|ním
odpademoprávněnou
osobou.Stanoviště
sběrnýchnádobjsou individuáíní
nebospolečnáprovíceuŽivate|ů.

čl.z

Nakládáníse stavebnímodpadem
1 ) Stavebnímodpadem se rozumístavebnía demo|iční
odpad. Stavebníodpad není
odpademkomuná|ním.
2) Stavebníodpad
|ze pouŽít,
předatčiodstranit
pouzezákonemstanoveným
zpŮsobem.

cl.8
Závěrečná
ustanovení

1) Nabytím Účinnostitéto vyh|áškyse zrušuje obecně závazná vyh|áškaobce
č.0212002,
nabýváúčinnosti
dnem23.3.2015
2) Tatovyh|áška
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PetrVinš
místostarosta

Vyvěšenona Úřednídesce obecníhoúřadudne.'24' 3. 2015
Sejmutoz úřední
deskyobecníhoúřadudne:24'4.2015
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