Obec Bílov

Obecně závazná vyhláška č. 2120|9
o stanovení systému shromaŽd'ování, sběru, přepravyo třídění, využívání
a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem
na územíobce Bílov
Zastupitelstvo obce Bílov se na svém zasedáni dne 16.12.2019 usnesením č. 7.9.I.) usneslo
o odpadech a o změně někteqých
]y_d{,na záklaďě § 17 odst. 2 zákona č. 185/2001 Sb.,
dalšíchzákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen *zákon Ó odpadech"), & v souladu-s §
10 písm. d) a § 84 odst. 2, písm. h) zákona ó.12812000 Sb., o obcích (obecní zíizeni) ve
znéni pozdějšíchpředpisů (dále jen o'zákon o obcích") tuto obecně závaznou vyhlášku:

čt. t
úvodníustanovení
Tato obecně závazná vyhláška (dále jen "vylrláška") starrovuje systérn slrrotrražd'ování, sbětu,
přepravy, třídění, využiváni a odstraňování komunálrríclr odpadťr vznikajícíclr na úzerníobce
Bílov, včetně nakládání se stavebním odpadem.

čt.z

Třídění komunálního odpadu
(1) I(omunální odpad se třídína složky:
a) biologické odpady rostlinnélro původu

b) papír
c) plasty včetně PET lahví
d) sklo

kovy
í) textil
e)

g) nebezpečnéodpady
h) objernný odpad

i) směsný komunálrrí odpad

j) jedlé o1eje a tuky

(2) SměsnPn kornunálnírn odpadem se rozumí zbylý kornunální odpad po stanoveném
vytřídění podle odstavce i písrn. a), b), c), d), e), f), g), h), j).
čt. s
Shromaždoování tříděného odpadu
(1) Tr'Íděný odpad je shrornažd'ován do zvláštních sběrrrýclr nádob, kterýrni jsou kontejrrery.

(2) ZvláŠtnísběrné nádoby jsou rozmístěny na starrovištíchdle přílolry č. 1 této vyhlášky.

(3) Zvláštnísběrné nádoby jsou barevně odlišerry a označeny příslušrrýminápisy
a) biologické odpady rostlinného původu - barva zelená, otevř,errý kor-rtejner
b) plasty, PET lahve - barva žlutá, rrápis PLASTY, polepen iníbrrnacerrri o tříděrrí
c) sklo - barva zelená, nápis SI(LO
:

jedlé oleje a tuky - barva černá
e) textil - bílý hranatý kontejner, nápis TEXTIL
d)

(a) Do zvlášhích sběrných nádob je zakázáno ukládat jiné složky kon"runálrríclr odpadťr, rrež
pro které jsou určeny,

č1.1
Sběr a svoz nebezpečných složek komunálního odpaclu
(1) Sběr a svoz nebezpečrrých složek komunálního odpadu je zajišt'ován dvakrát ročně, na
jaře a na podzim, a to jejiclr odebíráním rra předem vyhlášenérn přeclrodr'érrr starrovišti pt'ínro
do zvláštních sběrných nádob k tornuto sběru určených. Informace o sběru jsou zveřejňovárry
v místnímrozlrlase, ve Zpravodaji obce, na úředrrí desce, na sociálrrích sítícha na webu obce.

(2) Shrornažd'ování nebezpečnýclr složek komunálního odpadu podlóhá

požadavkťrrn

stanoveným v č1. 3 odst. 4).

čt. s
Sběr a svoz objemného odpadu
(1) Objemný odpad je takový odpad, který vzlrledem ke svýtn rozměrům nemťtžeb5úumístěn
do sběrných nádob (rrapř. koberce, matrace, náby.tek apod.)

(2)

Sběr a svoz objemnélro odpadu je zajišt'ován dvakrát ročně, rra jaře a na podzim, jeho
odebíráním na předem vyhlášeném přechodnérn stanovišti přírno do zvláštlrích sběrnýclr
nádob k tomuto účeluurčených. Iníbrmace o sběru jsou zveřejňovárry v tnístnímrozlrlase, ve
Zpravodaji obce, na úřední desce, na sociálriích sítícha na webu obce.
(3) Shrornažďováni objemrrého odpadu podléhá požadavkůmstanovenýrrr v čl. 3 odst. 4).

čt. o

Shromažďování směsného komunálního odpadu
(1) Směsný kornunální odpad se shromažďuje do sběrných rrádob. Pro účelytéto vyhlášky se
sběnrými r-rádobami rozumějí popelnice, kontejnery ze7ené barvy a odpadkové koše,
rozmístěné na veřejnýclr prostranstvích v obci.

(2) Stanoviště sběrných nádob je místo, kde jsou sběrrré nádoby trvale nebo př,echodně
umístěny za účelemdalšíhorrakládání se směsrrýtn komunálrrírrr odpadern oprávněnou
osobou. Star-roviště sběrných nádob jsou individuální nebo společná pro více uživatelů.
(3) Seznam stanovišt' je přílolrou č. 2 této vyhlášky.

Nakládání

č1.1
se stavebním odpadem

(1) Stavebnírrr odpadem se rozumí stavební a dernoličníodpad. Stavebrrí odpad

odpadenr kornunálrrím,

rrení

(2) Stavební odpad lze použit, předat či odstranit pouze zákonem stanovenýtn způsobern.

(3) Pro odloženístavebního odpadu je nutné si objednat za úplatu v Bílovci speciální

korrtejner.

Cl.8

závěrečná ustanovení

(l)

Naby,tím účirrnostitéto vyhlášky se zrušují

:

1 .1 ,)
Obecrrě závazná vyhláška č. I12005 o rrakládání s komunálrrím a stavebtrím odpadem
naúzemi obce Bílov ze dne 26.9.2005
1.2.) Obecrrě závazná vyliláška č. 11200], kterou se mění a cloplňuje vyhláška č. 1/2005 o
rrakládárrí s komunálním a stavebním odpadem na územíobce Bílov ze dne 28.2.2007,

C|.9
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnostidne 1.1.2020,
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zderrěk Fusik
starosta

Vyvěšerro r-ra úředrrí desce dne: 17.12.2019
Sejmuto z úřední desky drre: 1 .L2020

Přílolra č, l) Sezrram stanovišt'zvláštních sběmých rrádob na tříclěr-rý odpacl
Př,íloha č. 2) Seznarn stanovišt' sběrných nádob na srněsný kornunáltrí ocipad

Příloha č. 1
OZY

o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, tříděnío využívání
a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem

na územíobce Bílov

Seznam stanovišt'zvláštních sběrných nádob na tříděný odpad
1) sběrné kontejnery na

plasť

* 2 ks prodejna potravin Hruška,
* budova

xu
xu
*u
*u

xu

Bílov č. 9

firmy Proplyn, Bílov, pod č. 97
RD p. Parvonič, Bílov ě. 57
panel.domů Bílov č. 10 a 14
řadovek Bílov č. 180-184
tenisových kurtů, Bílov
RD p. Ovesný, Bílov č. 128

2) sběrné kontejnery na sklo
x prodejna potravin Hruška,

Bílov č. 9

* budova firmy Proplyn, Bílov, pod č. 97
* u tenisových kurtů, Bílov

3) kontejnery na bioodpad
* budova

firmy Proplyn, Bílov, pod č.97

x u tenisových kurtů, Bílov
* u fotbalového hřiště, Bílov

4) kontejner na jedlé oleje a tuky
* budova

5)

Obecního úřadu (ZŠ), eilov e. S

papír
x budova Obecního úřadu (ZŠ), nflov e. 5

6) konteiner na textil
* prodejna potravin Hruška, Bílov č. 9

7) kovy
*

dvůr u budovy Obecního úřadu, Bílov č. 5

V Bílově 16.12.2019

il,r,rra
Rostislav Bialek
místostarosta
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starosta

Příloha č. 2
OZY

o stanovení systému shromažd'ování, sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním oclpaclem
na územíobce Bílov

Seznam stanovišt'sběrných nádob na směsný komunálni oclpad
1)

Kontejnery 1100 litrů

o
.
.
o
o
.
o
.
.
o
.
o
.
o
o
o
.
o
o
o

panelový dům č. 10
panelový dům č. 14
b},tový dům č.24
rodir-rný důrn č, 30

rodinný dťun č. 39
rodinný dťrm č, 43
rodinný dům č.45
rodirrný dům č. 48
rodinný dťrm č. 56
rodinný dům č,57
bytový dům č. 61
rodinný důrrr č. 62
bytový dům č.69
rodinný dům č, 83
rodirrrrý důrn č. 87

rodinný dům č. l06
rodinný důrn č. 130
rodinný dům č. l65
řadovky č. 180 - 184
potraviny Hruška č. 9

2) Popelnice 120

.
.
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o
.
o
.
.
.
.
o
o
.
o
.
.
o

litrů

rodinrrý
rodinný
rodinný
rodinný
rodirrný
rodirrný
rodinný
rodinný
rodinný
rodinný
rodinný
rodir'ný
rodinný
rodinrrý
rodinný
rodinný
rodinný

dům č. 21
dům č. 86
dům č. 90
důrn č. 92
dům č. 93
dům č. 98
důrn č. 105
dům č. 114
dťrm č. l20 (2 ks)
dům č, 140
dům č. 144
důrn č. 153
dům č. 154 (2 ks)
důrn č. 158
dům č. 160
důnr č. 171
dům č. 176

.
.
o

rodinnýdům č. 177
rodinnýdům č. 178
rodinný dům č. l79

3) Popelnice 70

o
o
o
o

litrů / 80litrů

rodinnýdům č. 150
rodinný dům č. 151
rodinný dům č. 163
rodinnýdům č. 173

V Bílově 16.12.2019
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Rostislav'Bialek
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Zdeněk Fusik
starosta
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