Obec Bílsko
OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2015
o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů
vznikajících na území obce Bílsko, včetně systému
nakládání se stavebním odpadem
Zastupitelstvo obce Bílsko se na svém zasedání dne 6.11.2015 usnesením č.1a)
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, 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 obce Bílsko, včetně nakládání se stavebním
odpadem.
(2) Tato vyhláška je závazná pro všechny fyzické osoby pobývající na území
města.
(3) Na právnické osoby nebo fyzické osoby oprávněné k podnikání, kteří
produkují odpad zařazený dle Katalogu odpadů jako odpad podobný
komunálnímu, se tato vyhláška vztahuje, mají-li uzavřenou s obcí Bílsko
písemnou smlouvu podle § 17 odst. 4 zákona č.185/2001 Sb., o odpadech.
Čl. 2.
Systém třídění komunálního odpadu
1 Komunální odpad se třídí na složky:
a Papír
b Plasty včetně PET lahví
c Sklo
d Kovy
e Biologické odpady
f Textil
g Nebezpečné komunální odpady
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h Objemný odpad
i
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Směsný komunální odpad

2 Směsným komunálním odpadem se rozumí zbylý komunální odpad po
stanoveném vytřídění podle odstavce 1 písm. a), b), c), d), e) f), g) a h) .

Čl. 3.
Shromažďování tříděného odpadu
1 Při sběru komunálních odpadů musí být dbáno na maximální možnost
odděleného sběru jeho jednotlivých složek a to tak, aby nedocházelo k
jejich mísení. Tříděný odpad je shromažďován do zvláštních sběrných
nádob. Pro tento účel slouží jednotlivé sběrné nádoby, kontejnery, vleky a
další určená místa.
2 Do zvláštních sběrných nádob je zakázáno ukládat jiné složky komunálních
odpadů, než pro které jsou určeny.
3 Sběrné nádoby, kontejnery a vleky jsou umístěny na stanovištích dle
přílohy.
4 Sběrné nádoby na využitelné složky odpadu (zvony nebo kovové
kontejnery) jsou barevně odlišeny a označeny příslušnými nápisy:
a) papír – modré nádoby – noviny, časopisy, katalogy, krabice (nepatří sem
krabice od mléka a džusů, obaly s kovovými částmi, kalendáře, zamaštěný a
voskovaný papír, dětské pleny apod.)
b) plasty – žluté nádoby – PET lahve, igelitové tašky, polystyren, obaly od
kosmetiky, jogurtů, čisticích prostředků – neznečištěné (nepatří sem podlahové
krytiny, koberce, PVC, novodur, obaly od nebezpečných látek a olejů
c) sklo – zelené nádoby – sklenice, lahve, tabulkové sklo, střepy (nepatří sem
porcelán, keramika, zrcadla, žárovky, zářivky)
d) textil – bílý kontejner - sběr čistého textilu, obuvi a hraček.
(5) Pro shromažďování jednotlivých složek komunálního odpadu jsou určeny
sběrné nádoby (popelnice 110 l a kontejner 1100 l). Sběrné nádoby jsou určeny
k odkládání směsného (zbytkového) dále již nevytříditelného komunálního
odpadu (např. smetky, popel, saze, pevné kuchyňské odpady atd.).
(6) Traktorové vleky – slouží pro uložení velkoobjemového odpadu, což je
takový odpad, který vzhledem ke svým rozměrům nemůže být umístěn do
sběrných nádob (např. koberce, matrace, nábytek…). Nejsou určeny k odkládání
odpadů, které obsahují látky s nebezpečnými vlastnostmi (např. televizory,
chladničky, kanystry či sudy znečištěné ropnými látkami apod.).
(7) Biologické odpady – Biologicky rozložitelné zbytky z domácností a
zeleně přednostně vlastník využívá i odstraňuje vlastním způsobem (např.
kompostováním či jiným využitím) na pozemcích, k nimž má vlastnické či jiné
právo. V ostatních případech je ukládá do kontejnerů k tomu určených.
(8) Odpadkové koše umístěné na veřejném prostranství:
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Do odpadkových košů lze ukládat pouze drobný odpad související s
krátkodobým pobytem osob na veřejných prostranstvích města.
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(9)

Nebezpečný odpad - Svoz nebezpečného odpadu v obci je prováděn 2x ročně.

(10) Sběrný dvůr obec nemá zřízen sběrný dvůr občané mohou k uložení
odpadu za úplatu použít skládky RUMPOLD 01 Vodňany- slouží k uložení
všech druhů komunálního odpadu.
Čl. 4.
Systém a frekvence svozu odpadu
Obec Bílsko má pro nakládání s komunálním odpadem zaveden tento systém:
(1) Směsný komunální odpad umístěný ve sběrných nádobách (popelnice - 110 l,
kontejner - 1100 l) je odvážen 1x za dva týdny.
(2) Vyprazdňování kontejnerů na tříděný odpad (zvony, plastové nádoby, kovové
kontejnery) je zajištěno minimálně 24x ročně.
(3) Traktorový svoz velkoobjemového odpadu je prováděn 2x ročně. Obec
zajišťuje zveřejnění termínu svozu informativními letáky, vyvěšením na
stránkách obce a zveřejněním v místním tisku.
(4) Svoz nebezpečného odpadu je prováděn 2x ročně. Obec zajišťuje zveřejnění
termínu svozu informativními letáky,
vyvěšením na stránkách obce a
zveřejněním v místním tisku.
(5) Svoz železného šrotu je prováděn 1x ročně. Obec zajišťuje zveřejnění
termínu svozu informativními letáky,
vyvěšením na stránkách obce a
zveřejněním v místním tisku. Kovový odpad je možno celoročně ukládat i na
vyhražené místo v areálu fary č.p. 1 v Bílsku.
Čl. 5.
Stanoviště sběrných nádob a kontejnerů na tříděný odpad
(1) Přechodně jsou sběrné nádoby na směsný komunální odpad přemísťovány za
účelem svozu na veřejné prostranství. Toto dočasné umístění sběrných nádob je
povoleno pouze od 16,00 hod. dne předcházejícího určenému svozu a do 20,00
hod. v den svozu.
(2) Seznam stanovišť, na kterých jsou umístěny kontejnery na tříděný odpad
(sklo, papír, plasty, bio) je uveden v příloze č. 1 této vyhlášky.
Čl. 6.
Další povinnosti osob využívajících systém
(1) Fyzické osoby, právnické osoby a fyzické osoby podnikající, které využívají
systém stanovený obcí jsou povinny:
a) třídit komunální odpad podle systému stanoveného obcí a ukládat je do nádob
k tomu určených (čl. 2 a 3 této vyhlášky)
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b) naplňovat sběrné nádoby tak, aby je bylo možno řádně uzavřít a aby při manipulaci s nimi
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z nich odpad nevypadával,

c) zajistit přistavení sběrných nádob v době svozu a nádoby na odpad umisťovat
tak, aby byla umožněna manipulace s nimi.
(2) Fyzické osoby, právnické osoby a fyzické osoby podnikající napojené do
systému, které odkládají složky či druhy komunálního odpadu na místech k
tomu určených obcí a vybavených obsluhou, jsou povinny této obsluze prokázat
svoji totožnost.
Čl. 7.
Nakládání se stavebním odpadem
(1) Stavebním odpadem pro účely této vyhlášky se rozumí:
a) stavební odpad použitelný k recyklaci (úlomky cihel, betonu a železobetonu,
zbytky malty a omítky, zbytky střešních krytin na bázi hlíny nebo betonu bez
azbestových vláken)
b) výkopová zemina
c) ostatní druhy stavebního odpadu
(2) Jakákoliv frakce stavebního odpadu je možné odkládat do velkoobjemových
kontejnerů objednaných za tímto účelem a za úplatu u oprávněné osoby. Tímto
se však nevylučuje možnost zajistit si odvoz tohoto odpadu a uložení na řízenou
skládku vlastními prostředky.
(3) Odpad dle odst. 1 lze za úplatu odkládat na skládku RUMPOLD 01
Vodňany.
Čl. 8.
Dohled a sankce
(1) Porušení povinností stanovených touto obecně závaznou vyhláškou může být
postihováno dle právních předpisů.
2) Dohled nad dodržováním obecně závazné vyhlášky provádí členové
zastupitelstva obce.
3) Na skutečnosti uvedené v této vyhlášce, ve věci nakládání s komunálním a
stavebním odpadem, se vztahují příslušná ustanovení zákona č. 185/2001 Sb., o
odpadech.
Čl. 9.
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti 1.1.2016.
Ing. Tomáš Kučera
místostarosta

Jiří Kulík
starosta
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Příloha č. 1

Stanoviště kontejnerů na tříděný odpad papír, sklo, plasty
Bílsko
v areálu bývalé fary č.p. 1
Netonice
u autobusové zastávky naproti kapličce
Záluží
u autobusové zastávky
Stanoviště kontejnerů na použitý textil, hračky a obuv
Bílsko
v areálu bývalé fary č.p. 1
Stanoviště kontejnerů na bioodpad
Bílsko
v areálu bývalé fary č.p. 1
Stanoviště kontejnerů na směsný komunální odpad
Bílsko
Hřbitov

Ing. Tomáš Kučera
místostarosta

Jiří Kulík
starosta

Vyvěšeno:
Sejmuto:
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