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HospodaÍenísodpadyvr.2oo2
Dne 1. ledrra 2002 naby|a ričinnosti nová obecně závantát

vyhláška o hospodďení s odpady a nová obecně závazná
vyhláška.o rnístních poplatcích. Zastupitelstvo obce vydalo
t5rto vyhlášky proto, Že zikon ě. |85 / 2001 Sb. o odpadech nově
upravil práva .a povinností obcí a občan v odpadovém
hospodáŤství. obě t5rto vyhlá.šky jsou v plném znění otištěny
j ako pŤíloha tohoto čísla Bludovanu.

PŤesto však povahlji zanutlré upozornit na nejdriležitější
zásady obsaŽené v těchto vytláškách, které platí odl.I.2002:

1. Závaznost stanoveného systému
Všechny osoby trvale bydlící v obci jsou povinny

nakládat se svjmi odpady podle pravidel stanovenfch ve
vyhlášce.

2. TŤídění odpadri
K?žďy občan je povinen roztÍidtt svrij odpad na:

ď VvuŽitelné sloŽb . papír
- plasty
- sklo
- kovy

Veškeré naklady s tím spojené hradí obec. obec zajišťuje
a rozmísťuje kontejnery na pailír a sklo, poskytuje bezplatrrě
pruhledné pytle na plasty. Plasty a kovy budou nadále
odvážgny od domrL Bylo by dobré shromažďovat ve dnech
svozu plastú pytle s plasty na míšta u státních silnic, aby svoz
byllacinější.

TŤíděním odpadri m žeme značně snížit naktady.na provoz
odpadového hošpodáŤství obce. KaždávytŤíděná trrna odpadu
mamená ůsporu na skládkovném zhruba 600,.Kč anavíc za
odebrané vytŤíděné suroviny lze získaturčité peníze (napÍ. za
l kgplastri2,.Kč).

v.to,i driležiíé však je, aby vytŤíděné plasty neobsahovaly
Žáďné pŤíměsi jinfch odpadri, nečistot či popela. V takovém
pŤípadě pufuje znečištěn!, odpad na skládku a vznikají tím
další v}daje. VytŤíděné plasty musí bjt čisté proto, že jsou již
několik let používany k dalšímu zpracování. Nekončítedy jíž
na skládce jako v prvních letech, kdy jsme s tŤíděním odpadri
začiina1rí a neexistoval žádn! vj'robce schopn1f plasty
ryracovávat. Chtěl bych vás proto požádat, abyste Eistotě
svého plastbvého odpadu věnovali pozonrost, vymyli kelímky
!{ 

josurtu'či vypláchli sáčky od mléka apod. Zárove j-e
d ležité ''zmenšování'' objemu plastovych odpadri hlavně PET

lahví, které stačí j ednoduše sešlápnout, abychom pak neplatili
zbytečně firrrě provádějící svoz odpadri za ,,pÍevážení

vzduchu''. Na ukládaní plastŮ poslrytuje obec prťrhledné pytle,
které si každf mriže vyzvednout v pŤiměŤeném množství na
obecním uŤadě. Naplněné pytle j e geba zav azovat.

b/ Nebezpečné odpady
Jednáseostarébarvy,|éky,záĚiv|<y,te|evizory,ledničky

ada lšíodpadyuvedené v  é| .2 ,ods t .  3  vyh l .  oodpadech. '
Tyto odpady budou tak jako v posledních dvou letech

sbírány 2x ročně a to bezplatně.
Nebezpečné odpady je zakénáno odkládat do popelrric.

c/ Velkoobjemovy odpad
Jedná se o stary nábytek, koberce apod. Bude nadále

sbírán 2x ročně a to bezplatně

ďSlavební o@d
Naklád.aní se stavebním odpademje popsáno v č1. 8 vy-

hlášky.

Teprve to, co zbude po tomto tŤídění, patŤí do popelnice. Ty
bude nadále be4platně pos$rtovat obec s tim, že opotŤebené
popelnice bude moáré nejdŤíve po deseti letech užívéní
vyměnit.

V -roce 2000 činily náklady na odpadové hospodďsfuí
obce 632tisíc korun. PŤíjem zaprodane Á,anry činií 3 10 tisíc
korun, coŽ mamená, že občané uhrazovali jen nece|ych 50%
skutečnj'chnrákladri

podle nového zákona o odpadech je pŤípustn!, jedinf
moŽn1i systém rihrady nákladri na provoz systému hospodďení
s odpady a to platba zakaždélto trvale bydlícího občana . tedy
tzv. "platba na hlavu". Zastupitelstvo obce stanovilo ve
vyhlášce o místlrích poplatcích vfši tohoto poplatku částkou
150,-Kč na hlavu a rok (zákon o odpadech pťipouští poplatek
až 500,-Kč). od 3200 obyvatel obcb se tedy vybere celkem
480 tisíc ročně, což uhradí asi 75oÁ skutečnj'ch nakladri.
Zby|ych 25% náťriladri bude hradit obec ze svého rozpočfu.
Poplatek z odpadri se bude hradit ve dvou splátkách po 75,-Kč
do 31.1 .  ado 31.7 .

Dosavadní známkovf systém se tedy ruší, od t.t:2OO2
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budou vyv áženy popelnice bez námek.
Stanoven!,poplatek 1 50,.Kč mriže p|atitkaždy občan sám

za sebe. Je ale msfué, aby zakaždou domácnost nebo osoby
bydlící v domě platila poptatky jedna osoba za všechny
spolubydlící osoby. Prosím proto všechny majitele domri
a bytri, aby se co nejdŤíve dostavili na obecní uŤad a dohodli si
zprisob placení tak, aby bylo vybírání poplatlď co
nejjednodušší a mohla bytzalcižena evidence plátcri. Současně
prosím o včasnou rihradu pr'vní splátky ve vj,ši 75,-Kč na
osobu (do 3l .1.2002).

Pro rÍplnost ještě dodávám, že povinnost platit poplatek
z odpadri mají i vlastníci rekreačních objektu a to ve v!'ši
150,-Kč ročně za rek'reační objekt, pokud v něm není nikdo
hlášen k trvalému pobytu. Je proto tŤeba, aby se i vlasbríci
rekreačních objektťr (chatová oblast Vlčí d l) dostavili na
obecní uŤad a dohodli si zprisob placení poplatku.

VÝ,hody a neÚhody nového systému
Vj'hodou nového systému je, že na rihradě nákladri na

provoz odpadového hospodaŤství se budou podílet všichní
občané žijícivobci.

V!.še poplatku je v porovnání s jinjmi obcemi poměrně
nízká' Nízká je proto, že v naší obci dosud používany systém

, Zasnlpitelstvo obce znršilo s ťrčinností od |.I.2002
vybírání stočného (eho vyše činila zarok80,- Kč na osobu
s trvalym pobytem v obci).

od vyb kání stočného bylo upuštěno proto, že obec jíŽ
neplatí poplatky Za vypouštění znečištěn;fch vod do Ťeky
Desné. Stočné tedy bude vybírano až v době, kdy bude
vybudována sp lašková kan alizace a čistírna o dpadních vo d.

Zároveížádám ty občany, kteŤí na stočnémza dobu do
3I .Iz,200I d|uži, aby svoje závazky co nejďíve vyrovnali.

s drirazem na tŤídění odpadu se osvědčil a vedl k poměrně
nizkym celkovjm nákladrim, které jsou rozpočítávarry'na
občariy.

Je proto žádoucí v dosavadních zrryklostech pokračovat
a odpady nadále drisledně tŤídit, protože jen tak se mriže
podaŤit udržet i do budoucna pŤíznivou cenu za likvidaci
odpadu.

Ekonqmicky nepŤíznivll asi bude novy systém pro ty
občany, kteŤí drisledně tÍídi své odpady' komposfují
kuchyĎslcf odpad a zbytky zelené ze zabrádky a vystačili tak
dosud jen s několika málo popelnicemi za rok. VěŤím, že ti,
lrÍeŤí se takto chovali dosud, se budou takto chovat i v bu-
doucnu. Jde totiž i o projev vzá$emné občanské solidarity'
protože šetnré nakládání s odpady prospěje všem a nešetrné
nakládání s odpady všem uškodí. Jde samozŤejmě i o projev
civilizovaného a kulturního 'chování a šetrného vztahu k na-
šemu životnímu prosďedí.

NespotŤebované.námlcy z roku 2001 je moáré wátit na
obecním uŤadě do 31 .| .2002 oproti wácení zaplacené črástky.

Veškeré informace o odpadovém hospodaŤství vám
poslqrtnou zaměsbranci obecního riŤadu, zejména na odboru
živofirího prostŤedí a pokladně

JUDr. Josef Sedláček

Firma EKo- UNIMED Medlov, která v naší
obci provádí odvoz odpadkŮ' prosí všechny
občany, aby vzhledem ke sněhové kalamitě
pŤistavili svoje popelnice určené k vyvezení na
takové místo, které je pro popeláŤské auto
dopravně pŤísfupné.

I
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Vybír áni stoěného zrušeno Svoz popelnic

Vzhledem k tomu,
obecního

že Te|ecom dodatečně změnil
riŤadu' uvádíme je znovu tak,

E:mail: ou.bludov@bludov.cz
Internetová adresa: www.bludov.cz

pridělená telefonní čísla
jak nyní platí:

TELEFoNNIÍ snzI\AM
obecního riŤadu Btudoq Jan a Žižky 195

SekretáŤka, spoj ovatelka
Volání z mobilu:
Starosta, místostarosta
Tajemník
Učtárna - ekonom

. pokladní

omlouváme se za problémy,

301 430 ,238 279
0605 723 219
301 442,239 gI3
30r 444
30r 433
30t 434

které však nevznikly naší

Fax:

vlnou.

Matrika, evidence obyvatel
Odbor vystavby

- vedoucí odboru
odbor životního prostŤedí

- vedoucí odboru

obecní uŤad Bludov

301 43s
301 436
30r 437
301 438
301 439
301, 44r
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JUDr. Josef Sedláček

obecní uŤad Bludov
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Usnesení z jednání zastupitelstva obce č. 21 konaného dne 17.12. 2001 v Kulturním domě Bludov

Zastunite|rtvo obce bore na vědomí :
27|lZ0| - informaci starosty o v|astnickÝch vztaách k opěmé zídce u kostela

z'stupitelstvo obce schvďuie :
n,Jilol - I"8.K*|,jffi;Ing. JiŤího Jrrnánka jako ověiovatele ápisu z jedníní Zastupitelstva obce dne |7.|2.2oo|
2,I3ru0| - program jedrr.íní Zo dne 17.12.200|
274/zl0L - zprávu o činnosti rady obce za období od 29.10.2001
27fla0| - zprívu o hospodďení obce k30'll.2001
276tz/o1 - pfijeti kontokotenbího věru u České spoŤitelny a.s. do v!še 2 mil.Kč p.o rok 2002 s tír1 že bude kryt ffiny

obce a splacen bude do 31.12.2002.
27?/zl01 - povolen!' debet na běžném tičtu u Komerční banky a.s. pro rok 2002.
278|z't0| - pieďoženf níwh rozpočtu obce na rok 2002 jako ro4počtové provizorium obce na rok 2002
279lzl0| - podpúmé programy obce na rok 2002
280ru0| - koupi pozemku 658/23(GP) vkli. Bludov od paní Anny Snášelové' bytem Bludov 603, za kupní cenu 748,-Kč
28|lz/0| - obeoně závaznou vyhlášku obce Bludov o nakládríní s komunálním a staYebním odÍ}adem
282zro1 . obecně závaznou vyhlášku o místrích poplatcích v obci Bludov
2$ru01 - obecně závaznou vyblášku , lterou se ke dni 31.|z.z001zrušuje obecně áv'""á vyhláška o vÍši vodného

a stočného ze dne 18.12.1995
z84ru0| - irrvestiční záměr ..Areál na Fankérn''
285ru0| . investičn{ záměr ..LázeĎsM kolonáda''

Zrrtupitelstvo obce neschYrlujo :
@einanaodprodáníideální1/2hospodáiskébu<tovynap'č.lo48/15zast.p|ochavk.ri.

Bludov

Zastuoite|stvo obce v.vh|ašuje :
287 /z/01 . vyběrwé Íiz.ent na poskytmtí podpor z podpúmlch programú obce na rok 2002 s temrínem podání žádostí do

rs.2.2002.
288la0l - vlběrové Ťízerrí na poskytnutí prijček z Fondu rozvoje bydlení na rok 2002 s tennínem podání Žádostí <to

15.2.2002

z$tuDitektvo obce rozhoďo :
289/Zl01 . poslgrtnout členúm zastupitelstva ve smyslu nď' vl. ě. 358/2000Sb da|ší odměny ve vfši dvou měsičních odměn za

práci v roce 2001, pŤičemž částky, kter}ch se vzdal starosta a místostarosta věnuje obec jako dar TJ Sokol Bludov na
iešení vytrípění sokolovny.

290lu0| - pos$hout za rok 2001 odměny č|enrlm kontrolního YÝboÍu ve vfši 3.000,- Kč a člen m finančního wlboru ve vjlši
l0'000'-Kč

Zastunite|stvo obce odkládí :
29|lzl0| - projednání bodu 13 Založení Svazku obcí Mihoregionu Šumpersko a bodu 14 Vstrrp do Svazku obcí Milcotegionu

Hanušovicko na pŤíští zasedání zastupitelstva

Zapisovatel : Ing. Jan Šaj

ověŤovatelé:
tajemník obecního uŤadu

lng. Karel Janíček
Ing. JiŤí Juránek

Ing. Pavel Ston
místostarosta

JUDr. Josef Sedláček
staÍosta

obecní Ťad Bludov upozorĎuje občany, že svoz plastú
' v měsící lednu proběhne v sobotu 26. ledna 2002.

Žaaeme občany, aby plasty pŤipraviti v pruhlednfch igelitoÚch
pytlích k pŤísfupovym cestám, nejlépe v pátek večer. Svoz bude
zahájenv 7.00hodin
Další svozy v letošním roce proběhnou vžďy kažďé čtvrtletí
poslední sobotu v pnmím měsíci toho kterého čtvrtleti,tj,:

27 . 4  2002 ,  23 . 7 . 2002 ,  26 . 10 .2002

oÚ nludov odbor ŽP

obecní lÍŤad . matrika' evidence obyvatel

V roce 200l se narodilo 24 ďěti
(14 chlapc , 10 děvčat).
UzavŤeno bylo celkem 54 sřatkri
(39 v obŤadní síni oÚ Bludou
15 pŤed církví Ťímskokatolickou).
Rozvedeno bylo v obci 9 manželství.
ZemÍelo 28 občanri (17 mužťr, || žen),
pohŤbeno bylo 11 zemŤelfch,
I7 zemŤe|fch bylo zpopelněno.

J ana BŤ ezinová, matrika

Bludovan 3
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poskvtnutí podpor z podprirnÝch
DÍooramri obce na rok 2oo2.

Zastupitelstvo obce schválilo na svém zasedání dne
I7.I2. 2001 vyhlášení v!'běrového Íizení na podpory
z Podpťrrnj'ch programri obce na rok2002.
Záj emcimohou p o Žádat o p o slrytrrutí p o dp ory na tyto ričely :

A) Podpora zájmové činnosti mládeže
Podporována bude zájmová činnost obsahující vfchovnj'
prvek, napŤ. putovní furistické titbory,hudební činnost, pobyt
v pŤírodě,, ochotnické divadlo a vlffarná činnost. Forma
podpory: - dotace až do v!'še 80 % nákladri.

B) Podpora vfsadby zeleně

I.Vysadba ovocnych sad
Podporována bude vysadba vysokolorrennych ovocnych
stromťl ve volné krajině (obnova blva ch sadťr, zaktádaní
novych sadri na vlastních i pronajafj.ch pozemcích kromě
domovních zahrad). Forma podpory:. irhrada aŽ I00 Yo ceny
sadbového matsriálu- pŤíspěvek na náklady spojené s Ú.
sadbou-do 100,--Kčza 1 strom

II. V!,sadba jinych dževin
Podporována bude v!'sadba místních druhli ďevin na
veŤejnych prostranstvích i soukromj'ch pozemcích pŤilehlfch
kveŤejné komunikaci.
Forma podpory: - irhra da až |OO Yo ceny sadbového materiálu

C) Podpora rozvoje sportu
Podporována bude činnost sportovních spolkŮ částečnou
rihradou naktad na trenéry a provozní náklady. Forma
podpory:- dotace na odměny pro trenéry mtádeže do 80 %
celkové vyše dotace na odměny pro trenéry dospělj,ch do 30
7o celkové v!,še- pŤíspěvek na irhradu provozních nakladú
sportovních spollcŮ do 50% celkové v!,še

D) Podpora architektonického vzhledu obce
1. Realizace architektonicky hodnofirj'ch fasád, oken, vstup-
ních dveŤí, stŤešní krytiny akomínri
Forma podpory: - pŤíspěvek do 20 % nákladri nebo bezriročná
prijčkado vfše 40 % nákladri

2. oplocenípozemku
Forma podpory:- bezplatné poslrytnutí Íeziva. bezplatrré
pos\rtnutí kamene na kamennou podezdívku. pŤíspěvek na
jinyryp oplocení

3. Stavební činnost v ochranném pásmu kulturních památek
''Horníkonec''

Formapodpory:- pŤíspěvek do v!še 100% zrnfšenj'chvfdajri
vyvolanych požadavkystátnípamátkovépéče.'

Posfup pŤi podávání žádostí:
Kdomrižežádat:
a) občan trv ale žijícív B ludově
b) právnická osoba se sídlem v Bludově
c) vlastník nemovitosti v k.ri. Bludov
Jaksežáďá
Formažádosti:
Na formuláŤi schváleném radou obce, ktery bude k dispozici

na obecním uŤadě, pÍ7č:enž pověŤenj'pracovník obecního
uŤadu žadateli poradí, j ak formuláŤ vyplnit

obsahžádosti:
1 ) Identifikační ridaj e Žaďatele
2) Popis projektu, na kterj.je Žáďánapodpora
3 ) Položkovj, rozpočet proj ektu
4) Zprisob zajištění vlastrrího podílu žadatetenarea|izaci pro-

jekto
5) Kdo a kdy bude proj ekt rea\ízov at
6) Podpis Žadatele (statutarního orgánu - jdeJi o právnickou

osobu) s prohlášenim, že všechny uvedené ridaje jsou
pravdivé

Posuzování žádostí:
obecní uiad postoupí žádost splřující formální a obsahové
náleátosti k projednéni a posorrzení pŤíslušné komisi rady
obce, ato:
A) Komisi sociální - dotační tifut F
B) Komisi školské akulturní. dotačnítitul E
C) Komisi životlrího prostŤedí . dotační tiful B
D) Komisí stavební. dotační tifulD
E) Komisi pro mládež a sport - dotační tituly A, C

Všechny včas podané žádostí pŤedloží rada obce se svym
stanoviskem i se stanoviskem pŤíslušné komise k rozhodnutí
zastupitelstvu obce. Zastupitelstvo obce tyto žádosti
hromadně projedná na svém nejbližším zasedání a rozhodne
tak', že vyčerpá nejvfše 80 % částky určené rozpočtem obce
napodprirnéprogramy.
o použití zbyvajíéi částky nevyčerpané zasfupitelstvem obce
rozhoduje rada obce.
Žádostem podanjm po stanovené lhútě je oprávněna rada
obce vyhovět v pŤípadech, kdy žaďatetpodalžádost později
z omluvitelnj'ch drivodri.
Poslrytnutí podpory mriže blt podmíněno. Na poslqrtnutí
podpory není právní narok.

Podpory se 'zásadně pŤizrrávají na budoucí projekty. Na
projekty jíŽrealizované|ze pŤispět jen vyjímeéně z drivodri
zvláštního zŤetele hodnfch.

o poslqrtrrutí podpory se sepíše se žadatelem smlouva s ná-
sledujícímobsahem:

1 ) tÍtentifikační ridaj e ričasbrílai smlouvy
2) Učel, forma a vj.še podpory
3) Podmínky obce pro píin nipodpory
4) Závazek pŤíjemce podpory k jejímu wácení v pŤípadě ne-

do držeď stanovenych podmínek
5) Podpis častrríkri smlouvy

Kontrola čerpání poslqrtrrubÍ'ch podoor.
Kontrolu čerpríní poslqy.tnufy'ch podpor provádí po stránce
věcné ta komise, která je pŤíslušná k posouzení daného
dotačního tifulu, kontrolu po stránce finanční provádí
kontrolní vybor' ktery též podá do 31.l.2003 souhrnnou
zpráwu zastupitelstvu obce

Ing. Pavel Ston
místostarosta

JUDr' Josef Sedláček
starosta

Bludově.
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Vyhlášení vfběrového Ťízení na poskytnutí pújčky z tr.ondu rozvoje bydlení
obce Bludov na rok 2002

Zo schválilo na svém zasedríní dne |7.|2.200L vyhlášení vlběrového Ťízení ru poskytnutí p jěky z Fondu rozvoje byďení.
Zájemcímohou poŽádat o poslcytrrutí p jčky z Fondu rozvoje bydlení na tyto ričely:
PoŤ.č. Název/irčel Lhrita Urok

01 obnova stŤechy (kr5.tina i konstnrkce starší 10let) ln,'3ff"' 
,oi;

02 ZÍizení plynového nebo elektrického
4 roky 4%

3 roky

4 roky
4 roky

4 roky 3%
4 roky 3%

3 {oky 3%

3 roky 4%

Horní hranice
p jčky
do 70 tis Kč na
l byt v nejvyšším pod|aŽi

do 40 tis.na l byt

do 70 tis. Kč na l drim

do 30 tis. na I byt
do 20 tis. Kč na 1 bw

do 50 tis.Kč 
"" 

1 b;
do 40 tis. Kč na 1byt

do 30 tis. Kč na l byt

do 70 tis. Kč na drim
. do 200 tis. Kč

l poŤízenj,byt
(max. 2.500 Kč
na I rn2 užit.plochy)

do 150 tis. Kč na
1 nově poÍizenlbyt
(max. 2000 Kč na
Im2 uŽit. plochy)

topení ve stávajícím domě
03 Dodatečnáizolace domu proti spodní vodě

- staŤí nad'10 let
04 obnova fasády domu včetně oplechování u domu

staršího 10 let
05 Vjměna oken u domu staršího 10let
06 obnova fasády domu včetlrě oplechoviání a vjměny

oken u domu staršího 10 let
07 Zateptent obvodového pláště domu staršího 5 let
08 Vybudování WC, koupelny nebo sprchového koutu

v bytě, kde dosud není
09 obnova stŤechy rodinnych domri, krytina

í konstnrkce

4%

3%
3%

10 PŤi p dní nástavbě rušící plochou
stŤechu, prováděné v souvislosti
s opravou čí modernizací domu či
bytu, pŤi které vzrrikne byt min.
2+1 (s min.50 m užit. plochy) 8 let 3%

11 PŤi vestavbě bytu do pťrdního
prostoru, prováděné v souvislosti
s opravou či modernizací domu 8 let 3%
či,bytu, musí jít o byt minimálně
2+1 s mín. 50 m- užit. plochy

Úvěry |ze čerpat pouze do konce kalendáčníbo roku,v němž byl ziízen pŤíslušn! {rčď. Úroky se platí porlle srrr1ouvy
o rlvěrr:" jistina se splácí rovnoměmě měsíčními splátkami počínaje lednern roku následujícího po roce, v němž byl irvěrposkybul
Zvlárštní dohorl.ou si mirže dlužník dohodnout rychlejší splácení rivěru. Cástku nevyčerpanou ve stanovené |hritěje ďužník povinen
vrátit, nepovollli obecirí rad4 nazákladějeho písemně zdÓvorlněné žádosti vjjimku.
Jednotlivé tituly itvěrú' s vfhradou {rvěru 04 - obnova fasády, {rvěru 05 - vÝměna oken, ůvěru 06 . obnova fasády včetně .\.,Tněny
oke'lairvěru 07 - zate}'leni obvodového pláště, které nemohoubjt postqfurutyna tjž objekt,lze kumulovat.

PodmÍnky poŠkytnutí pújčky:
o pos|cytnutí pŮjčky mohou požrídat fyácké a právnické osoby' keré vlasmí bytové a rodinné domy a byty na uzemí obce

Bludov, a kieÉ pŤijmou závazek použít poskyhrutf rivěr poďe stanoverrfch a ve snlouvě uvedenlch pravidel ve pÍospěch těctto
bylo\Ij'ch arodinnÝch domúabytrl.

miery ue copat pouze do Řonce kalendáŤního roku' v němž byla uzavŤena smlouva o pújčce' Úroky se p|atí poďe smlouvy
o rivěru, jistina se splácí rovnoměrnfmi nrěsíčními splátkami počínaje lednem roku následujíoího po roce, v něrnž byla pťljčka
posk5&tuta. Cástku nevyčerpanou ve stanovené lhritě je ďužník povinen vrátit, nepovolíJi obecní rada na záHadě jeho písemné
zdtlvodněné ŽíLdosti vj!imku.

zadatel m že použt poslq/hutou částku pouát pouze k dohodnuternu riěelu. V pŤípadě zjištění použití pújčky kjinjm ričelŮm
je ďufo ík povinen neprodleně vnítit celou poskytrrutou prijčku.

Vrácení pújčky bude zajištěno ručením nebo zástavou nemovitosti' Žadatel musí mít nemovitos! na kterou žá<lá ooskvtrutí
pŮjčkypojištěnou.

.Žarlatelje povinenprov.ádět opravy a modernizace, nakteré mu byla poďrybuta prljěka v souladri se stavebníni piedpisy. V pŤí-.padějejich porušeníje povinen bezodkladně wátit celou prljčenou částku.

Náležitosti žádosti o poskytnutí púičky:
Zádost musí vždv obsahovat:
a) identifikační íráaje žada:tele, u ryzické osoby jméno, pŤíjmenl, rodné člslo, byďiště, u pnívnické osoby obchoilní jméno, síďo' 

a tČo.
b) pŤesné označení piedmětného bytového nebo rodinného domu či bytu
. adresa, číslo popisné, číslo parcely
- doklad o vlastnictví domu či bytu
- stavební povolení či jin! pŤíslušn! doktad o piípustnosti stavobní akce, na niž či v jejfunž rámoi je Žádráno o rivěr
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- pŤíslušnou proj ektovou dokumentaci,
c) pŤedběžnou dohodu se zhotovitelem akce, na ntž je žáďán
rivěr s orientační cenou díla, jedná.li se o akci prováděnou
svépomocně, odhad nákladťr, které budou po realizaci
doloženy fakturami a čty'
d) pŤesn!'popis irčelu, na kterj, je irvěr či rivěry poŽadován, pŤi
kumulaci titulťrje tŤeba popis provést odděleně,
e) pŤedpokládaná částka rivěru podle tabulek a zprisob jejího
vypočtu,
f) pŤedpokláďanálhrita dokončení pŤedmětné akce,
g) náwh zajištění zéxazku z rivěrové smlouvy (ručení,
zástavni právo) s uvedením všech potŤebnfch itdajti pro
po souzen i, zda nawhované zaj ištění j e do statečné.

Lhrita k podání žádosti:
Žádosti Ěe podávat nejpozději do 15.2.2002 do 14.00 hod.
Žádosti doručené po uplynutí této lhťlty nebudou zaÍazeny do
v!'běrovéhoÍizení.
Místo podánížátdosti:
Žaaosii se podávají na oÚ Bludov osobně nebo doporučeně
poštou v obálkách označenj'mi logem !'Vyběrové Íízent -
Fond rozvoj e bydlení'' "
FormulaŤ žádosti ,I*ono..r zájemcivyzvednout v kanceláŤi
hospodáŤsko-správního odboru oU v Bludově.

V!,běr žadatelri:
Komise Fondu rorvoje bydlení vyhodnotí s pŤíhlédnutím
k náwhu obecního uŤadu pŤedložené žádosti o prijčky a pŤed-
loží svŮj náwh na poslryfirutí prij ček oZ.

o vfběru žadatelú roáodne oZ v Bludově nejpozději do
30.4.2002.
o vfsled}u vj.běrového Íizeni budou všichni uchazeči
neprodleně písemně vyrozuměni.
Vybraní žaďatelé budou vyzváni k uzavŤení smlouvy o prij č c e,
která bude mít tento obsďr:,
- identifikace smluvních stran
. identifikace typu rivěru podle č|. 3 l
- celková částka ťtvěru, v pŤípadě více titulri i skladba- lhrita

splatnostiirvěru
- splátkov!' kalendáŤ urokú aj ístiny
-zprisob splácení
-závazekžadatelepoužítposlcybrutoučástkukdohodnutému
irčelu

- sankce za porušení ričelovosti (okamžité wácení prijčené
částky plu s 30 % smluvní pokuta)

. podmínku dodržení stavebních pŤedpisri a bezodkladného
wácení celého rivěru pŤi jejich porušení

- z aj i štění zitv azkí zirvěrové smlouvy
. ujištění žaďate|e, že rivěrovaná nemovitost bude po celou

dobu splácení rivěru pojištěna (sankce - smluvní pokgta
20%).

- lhrita dokončení akce a sankce pro pŤípad nedodržení lhrity
(smluvní p ol<utaz}%)

Právo na uzavŤení smlouvy o prijčce zanIká,pokud se žadatel
nedostaví kuzaviení smlouvy do 30 dnťrpo vyrozumění o vj.-
sl edku v!,b ěrového tizeni.

. obecně závazná vyhláška ze dne 17.12.200t
o místních poplatcích v obci Bludov

Zastupitelstvo obce Bludov so v souladu se ákonem ČNR č. 565/1 990 Sb. o mísfuích poplatcích usneslo na svém zasedání
konaném dne |7 .|2'2001 na této obecně závazné vyhlášce:

Čast l - záHadní ustanovení

čL I

obec Bludw vybíná tyto místní poplatky:
a) poplatek ze psri
b) poplatek za lázeřskf nebo rekreační pobyt
c) poplatek za užívání veiejného prostranstvi
d) poplatek ze vshrpného
e) poplatek z ubytovací kapacity
f) poplatek za provozovanÝ hÍací pŤistroj
g) poplatek za provoz systému shromaŽďování' sběrq pŤepravy' ťídění, vpžíváni a odstraĚovríní komunálních odpad

Čast z
čL 2 - Poplatck ze psú

1 . Poplatek ze psri 'platí lzická a právnickí' osoba, ktení je vlastníkem psa a má v obci Bludov nrísto svého walého pobytu
nebo

2. Poplatek ze psú se platí ze psú starších 6 měsíc , v}'jma psri užívanjch k dopmvázení nebo ochraně osob nevi<lomj'ch ,
bezrnocnj'ch a drátelri prukazek ZTP.P (zvláště těžce postiženj s prúvodcem).

3. Sazba poplatku činí 80,-Kč ročně za 1 psa' za každého dalšího psa činí sazba 120,-Kč ročně.
4. U psťr cbovanfch v nájernních bytech činí sazba 300,-Kč ročně za 1 psa a 450,-Kč za každého dalšího psa.
5' U ps4jehož vlastnÍkemje poživatel starobnlho, invďidního nebo vdovského drlchodu' jenžjejedinfu zdrojem piíjmri, činí

sazba 20,-Kč za 1 psa a 30,-Kě za každého dalšího psa.
6. Každf vlastník psaj e povinen ohlásit obecn|mu riŤadu Bludov svoj i poplatkovoupovíimost, ato do l5 dn odjejího wzniku. ,
7. Poplatekje splatn! do 30 dnri po vzniku poplatkové pbvinnosti, popÍ. k 31.l. každeho roku, tvá.li poplatková povinnostjŽ od

I .l . tohoto roku.
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Btudo'ťaoi20.02

Poplailek zr láqžs#:ebo rekreační pobyt

1 . Poplatek za lazeůskf nebo rekeační poby platí $zické osoby, které pÍechodně a za írplatu pobfvajl v obci za irčelem léěení nebo
relceace,

2' Poplatku za lázeĎslcf nebo rekreační pobyt nepoďéhají:
a) osoby nwidomé, bezmocné a drŽitelé prťrkazek ZTP.P ajejichprtvodci
b) osoby, kterjm byl poskytnut rekondiční pobyt ďe zvláštních piedpisú
c) osoby mladší 18 let a staÍší 7 lot nebo osoby, na které náležejí pŤídavky na děti (vfchovné) a nebo vojáci v základní sluŽbě

a osoby, které vykonávají civitní službu

3. Poplatek zA. lázeřskÍ nebo relreďď poby ve stanovené v!ši vybírá pro obec lzická nebo právnická osoba, která pŤechodné
ubytování pos$tla (ubytovato. Tato osoba za poplatekručí.

4. Sazba poplatku za ltízeřsk! nebo rekeační pobyt činí 7,-Kč za osobu a za každ! i započaf! den pobytt1 není-li tento den dnem
pŤíchodu.

5. obec mr1že po dohodě s poplatníkem stanovit poplatek také roční paušální částkou.

6. Ubytovateléjsou povinni vést prúkazrrou evidenci o tlélce pobytu osob, od kterfch se poplatek vybírá. Povfurnosí ubydvateleje
vést Íádně knihu ubytovanj'ch pro poťeby kontroly místního poplatku a dbát, abykniha obsahovala tyio základní daje:
.jmérro a Úplnou adresu ubytované osoby
- dafum narozÉní' čislo oP (pasu)
- den piíchodu a den odchodu ubytovaného.

Snánky }nihy musí bltpnlběžně očislovány amwl bjtuváděnapoÉadová čísla ubytovanÝch od začátku do konce roku.

7. $branf poplatekje ubytovatel povinen ďvést obci vž<ly za kďenrlríŤní měsíc, nejpozději do 15. dne následujlcího měsíce.

8. Ubytovatelé ob.trží od správce poplatkrr očíslovanf blok potvrzenek o zaplacení poplatku s vyznačenírr částky 7,-Kč.

čL4
. Poplatek za užÍvdní verejného prostrcnství

1. Poplatek za užíváni vďejného prostÍansM se vybíÉ za zvlIáštní užívání vďejného prostransM, kterÍm se rozumí umístění
zaŤízení sloužících k poskytování služeb, urnístění stavebních, prodejnícb nebo reklamních akc1, zŇizeni cirkusú' lunaparlď
a jinfch obdobnfch atra}cí, umístění skládek' vybrazení trvalého parkovacího místa a užívríní tohoto prost.ansiví pro kultumí
a spoÍtovd akce a poťeby tvorby filmovloh a televizních děl. Z akcí poŤádanfch na veŤejném prostranství bez vsfupného, nebo
j ejichž vj,těžekj e určen na čharitativní a veiejně prospěšné ričely se poplatek neplatí.

2' VeŤejnjm prostranswím pro ričely poplatku jsou zejména nfuněstí, tžiště, silrÍce, místnl komunikace, chodníky, odstavné
plochy, parky, veŤejná zeleř' j akož i další pÍostory pÍístupné každému bez onezení.

3. V pochybnosti roáodne o tom, zdajde o vďejné prostanství, pŤíslušn! orgán obce.

4. Poptatek za vživáni veŤejného pTostranství platí ryzické i právnické osoby, které uávají vďejné pÍostransM zp sobem
uvedenÝm vbodě l'

5' SazbapoplatkuzaužíváníveŤejnéhoprosb.ansM činí2,.Kč za l m uŽívaného vďejného prostranstvl aden.

6. Za užívání vďejného prostanství k urrístění pmdejních nebo reHamních zaŤízení, zaŤízení cirkusrl, lunaparkrl ajinlch atrakcí
m že obec zvj,šit sazbu až na desetinÁsobek, zpravidla na hojÚásobek.

?. Na Žádost poplatníka mrlŽe obec stanovit poplatek tfdenní, měsíční nebo roční paušárlní ěástkou, zejména v pÍípadech
odtivodněnlch prováděnjmi stavebními pracemi. Paušální částka činí zpraviďa 1 0% základní sazby.

8. o povolení k užvání vefujného prostranstvíje-povinen občan nebo pnívnická osoba požádat obecní írfud Bludov nejpozději
3 dny pŤede dnem , v němž má užívání započít. Žádost musí obsahovat potŤebné daje pÍo \.jpočet poplatkfr, zejména označení
ayjměruužívaného vďejného prostransM a dobu, po kterou bude užívání trvat.

9. Poplatková povinnost vzrriká dnern, kdy uávríď veŤejného prosbansM započalo, a končí <lnem, kdy poplatrík oznámil
obecnímu tlŤadu, že užívání skončilo a uvede vďejné prostansM do púvodního stavu

l o. Poplatek j e splatn'' pÍed započetírn uávríní veiejného prosnanswí.
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11. Poplatek muže obec zv!šit až nz dvojnásobek sazeb uvedeirlch v $ 14 tomu, kdo uává vďejné prostranství bez pŤedchozího
souhlasu obce.

čt. s
Poplatek ?p vsfuPného

1 . Poplatek ze vstupného se vybírá ze vstupného na kultumí, sportovnl a prodejní akce a akce podobného charakteru. Z akcí, j ejichž
ce vj.těžekjo určenna oharitativní a veŤejně prospěšné irčely, sepoplatekneplatí'

2 ' Poplatek ze vstupného platí fizické aprávnické osoby, které akci poŤádají'

3. Sazba poplatku ze vsfupného čiDí l0% z Írhmné částky vybraného vsfupného' obec múŽe po dohodě s poplahíkem poplatek
stanovit také roční paušá|ní částkou.

4. Poplatekje splatnÝ do 7 dntlpo skončení akce.

A6
Poplatek z ubytovací kqacity

l . Poplatek z ubytovací kapaoity se vybírá z ubyovací kapacity v zďízeních slouácích nebo urěerrfch k pŤechodnému ubytování
za riplatu. Pop|atku z ubytovací kapacity nepoďéhá:

a) ubytovací kapacity v zďízení sloužících pro piechodné ubylování studentťr a žákú
b) ubytovací kapacity v zďízeních sloužících pro ubyování pracovník , ryzickÍch a pnívnickfch osob' lÍerá tato zaŤízeni vlasfuí

nebo k nitn maj í právo hospo<laierrí
c) ubytovací kapacity ve zdravofirickfch nebo lázeĎďcfch zďízenlch,pokudnejsouuávánajako hotelová zaŤízení
d) ubytovací kapacita zaŤízení sloužících k sociá,hím a charitativnírn rtčelrim

2. Poplatek platí $zické a pnívnické os oby,kleÍá, t^to zaÍ7zení vlasoí nebo právnické osoby, kteÉ maji k těmto zaŤízením pravo
hosporlaierrí.

3. Sazba poplatku z ubytovací kapacity činí 1,- Kč za každé využité lrižko a den' Poplatekje splatnÝ vŽdy do 15.l., 15'4', |5'7 ',
l 5 . l 0. za pŤedchozí čtrrrtletí.

čtr
Pop atek za provozovanj ulhenÍ hrací p|ístroj

1. Poplatku za provozovanf v}herní brac| piístoj poďéM každ! povolenf brací pístoj.
2. Poplatek za ].Íhemí hrací pŤístroj plafi provozovatel
3. Sazba poplatku za každf VHP na 3 měsíce činí 5000,-Kč.
4' Poplatekje splatnfvždy do l5.l., 15.4., l5.7., 15.l0. zapŤedchoá čhrrtletí.

da
Poptatek zn pruvoz sysému shromažďovún| sběr4 pžeprauy, íftdění wužívdní a odsttanění komundlntch oltpadú

1. Poplatníkemje:
a) fiziokí osoba, ktetámátrvaljpobyt v obci Bludov
b) ftziclcí osoba, ktení nemá na Územl obce Bludov trvalé bydliště, ale byďí nalizeÍní obce, nebo se zde ďouhodobě zdržuje
c) lzickí osoba, která má ve vlastrictví stavbu určenou nebo sloužící k individurílnl rekreaci. ve které není hlášena k trvalému

pobytu žádná szická osoba
2. Za domácnost mrlže bjt poplatek odváděn společnfm zástupcem, za rodiny nebo bytov! dúm vlastníkem nebo spnívcern; tyto

osobyjsou povinny obci oznámitjména a data narozgní osob, za které poplatek odváděj í.
3. Má-li ke stavbě uvedené v odsl l c) vlastnické pnávo více osob, j sou povinny platit poplatek spoleěně a nerozdilně, a to ve v!ši

odpovídajici poplatku zajednu $zickou osobu.
4. Sazba poplatku činí 150,-Kč za osobu a kalendíÍní rok.
5 . v pŤípadě místa trvďého pobytu nebo zrněny vlashictví stavby uvedené v odstavci l c) se uhÍadí poplatek v poměmé vfši, která

odpovíd"í počtu kalendáiních měsícú pobytu nebo vlastricM stavby v pŤíslušném kalendá.Ťním roce.' Dojde-li ke změně v
prúběhukalendáŤního měsíce,je pro stanovení počfu měsíc roáodnÝ stav na konci tohoto měsíce.

6. Poplatekjé splatnÝ ve dvou stejnfch splátkách nejpozději vŽdy do 31.1. ado 31.7. běfuého roku.
7. Poplaírikj e povinen ohlásit správci poplatku zínik své poplatkové povinnosti nejpozději <l.o 3 0 dnú ode <|ae, krly nastala zrněna

tvalého pobytu v obci či znněrra vlastrictví ke stavbě.
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Část 3 - (Jstanovení společná a závěrečná
čL9

1. Správu poplatkrt vykoíává obecní ňad Bludov (dá'lejen..spnívcepoplatku..).

2' V iízeni ve věcech míshích poplatkú se postupuje poďe z.é.337/L992 Sb. o správě daní a poplatk v platnérr znění, pokud
z.č' 565/1990 Sb. omístních poplatcíchvplatnémalěnínestanovíjinak.

čt to

Nebude-li poplatek zaplacen (odveden) včas nebo ve správné v!ši, vyměŤí obec pop|atekplalebním viměrem a mužé zr.i,šit včas
nezaplaoenj (neodveden!) poplatek až o 50%' $něŤen! poplatek se zaohouhluje rra celé korunynahoru.

ČI. il

1. Poplatek nelze vyměŤit ani vymáhat po uplynuť 3 let od konce kalenďíŤního roku, ve kterénr se správce poplatku dověděl o
skutečnosti, ldeÍáie piedm&em poplatku
2. od konce kalerrdáŤního roku, ve kterérn se poplamík od obce dověděl o rikonuprovedeném kvyměŤení nebo vymríhríní poplatkri
běá nová Éíletá lhr]ta.
3. Poplatky nelze vyměŤit ani vyrn.irhat, uplynulo-li od konce kalendáŤnlho roku, v němŽ nastala skutečnost' kto'á je pŤedmčrern
poplatku' l0lď.

čr tz

Správrce poplatku mriže ke zmímění nebo odstanění tvrdosti vjednotliw|ohpiípadech poplatky sníŽit nebo prominout'

čt ts

Ke dni 3l.l2.200l se zrušuje obecně ávaaá vyhlÁ{ka zgstu'ite1'tva obce B|udov ze dne 2l.12.l99l o'místnícb poplatcích v obci
Bludov ve znění obecně ávaanlch vyhlášek zastupitelstva obce Bludov ze dne 24.3.1993' 3.11.|994,26.|,1998 a l.9.1998.

čL t4

Tato obocně ávazná vyhláška nabjvá činnosti dne 1.1.2002.

lng. Pavel Ston
místostarosta

JUDr. Josef Sedláček
starosta

Vyhláška obce Bludov o nakládání s komunálním a stavebním odpadem.

zastuPitelstvo obce se usneslo dne 17 ' |2.200| vydatpoďe $ 10 písm. a) a $ 84 odst.2 p|sm I) ákona č. 128/2000 Sb., o obcícl1
a.v souladu s ustanoYením $ 17 odstavce 2 zákona č. 185 / 2001 Sb., o oápadech (dálejerr záton) tuto obecně ávaznou vyhlIášku
(dále jen..vyhlášku'):

čÉnek 1
Púsobnosi obecně závazné vyhlÁšIry

(1) hláška stanoví systém nakládání s komuná|ním odpadern a stavebním odpadempro:
a) všecbny $zické osÓby trvalo nebo pÍecho<lně pobjvající na uzemí obce s vfiimkou těch osob, které prokráŽí, že

odpad kterfpodukují samy využily nebo samy odsaanily v souladu se zvláštníni pŤedpisy

' b)pfrvodceodiadúvesmysluzvlráštníhoprávníhopÍedpizu

c) pro oprávněnou osobu (firmu prováděj ící svoz odpadú v obci).
(2) PiÍďušnjm orgánern sÉtní správy v obci pro oblast naklrídání s odpadyje obecní ríŤad Blurlov, odbor životrího prosťedí (rtále
jen .!Ííďušn! orgán spnívy obce').
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(3) Prlvodci odpadú poďe zvlášmiho právního pŤedpisu' kteŤí produkují ďpad typu komunií|ního, mohou na základě písernné

snrlouvy s pŤís1ušnfm orgrínem správy obce využívat systém stanoven Ý touto vyhláškou.

čtínet z

Odděleně shromažďované s|ožky komuná|nlho odpedu

(1) Za komunální odpad ve smyslu $ 4 písm. b) zákona ě. |85 / 2001 Sb., o odpadec\ se považují druhy odpadu skupiny 20 00 00
poďe vyhlášky Mh č. 38l/ 2o0l Sb., kterou se stanoví Katalog odpadr\ Seznam nebezpečnlch odpadú a seanamy odpadú a strátŮ
pro irčely vfvozu, dovozu a tranzitu odpad apostup pŤi udělování souhlasu kvÍvozu, dovozu a tsanzitu odpad (Katalog odpadrl)
(2) V obci se odděleně sbírají tyto vyuátelné druhy odpadu:

a) papír

b) plasty

c) stlo

d) kov
(3) V obci se oddělerrě sbíní vetkoobjemovf odpad a t;Ío druhy nebezpečného odpadu:

a) rozpouštědla

b) kyseliny

c) zásady

d) fotocbemikálie

e) pesticidy

f) záŤivky
g) vyŤazené lednice , mrazíky

h) oleje, tuky

i) barvy' lepiďa, prys$Ěice

t detergenty

k) bateÍie, akumulátory

l) televizory monitory

m) léky

' čHnek 3
sběr komuná|niho odpadu

( 1) Druhy odparfu, uvedené v ěl. 2 s vjjimkou lékrl, se odděleně odkládají do pÍíslušně oznďenfch sběmlch nádob, urrístěnfch na
vďejnf ch prostranstvícb' a pytlú.

(2)Do prúhlednlch plastovÝch pytlŮsesbromažďují vyťíděné plasty. Poniplrrěníjeíutnépytelpevnězavázat.
(3 ) Nádoby pro odklád.íní odpadrij sou:

a) barevně rozlišené a nápisem označené sběmé nádoby na sklo a papír '
b) sběmé nádoby pro směsnj,komunální odpad (zbytkov} odpadpo vyĚídění)
c) kontejner na kov
d) kontejnery Da velkoobjernové a nebe4pečné odpady pŤistavované minimá|ně dvakát ročně na pŤedem oznrímená rrísra

v piedem omámen! čas'
(4) sběmé nádohy' umístěnénastáljch sE nÝc!ÍnIstechpŤíslušnÝch kobyb'rnnemovitostem, jsoumajetkem obce.
(5) T}p a proveclení sběmlch nádob schvaluje pfíslušnf orgán správy obce na náwh oprávněné osoby.
(6) NenotŤebné lékr a veterirrrímí léěiva se odkládaÍ v léká'rnách.

čbnek 4

Svoz komunátního odPadu

( l ) Svoz všech vyÉíděÍlÝch využite|nÝch složek komunálního odpadu z jednotlivlcb sběrnlch míst a svoz zbytkového směsrieho
komunálního odpadu se prováď poďe hamronograpu sestaveného oprevněnou osobou a sc[vfleného pŤíslušnfm orgánem správy
oDce.
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(2) Svoz vytÍídě:rjch plasíi probíh.í vždy po pŤedchozím ozrrámení (vyblášení rozhlasem, vyvěšení na uŤední desce, oznámení
v Bludovanu)
(3) Svoz vglkoobjemovfch a nebezpečnlch odpad probíhá dva.kát Íočně, za tímto ričelem jsou oprávněnou osobou pŤistavovány

kontejnery na pŤedem určená místa v ohlášeném terÍnínu.

člÁnek 5
. Práva f}.zickÍch osob

Fyzické osoby rraj í právo:

a) na be4latné užívání sběmé nádoby o objemu l l0 l na odkládání zbytkového šměsného komunrálního odpadu;
Nádobu obdrží vlastník každého bytového domu' jakoŽ i kážd! vlastnft činžovního domu s nejméně dvěrn byty
(v počtu jedna nádoba na dva byty). KaždÝ uživatel je povinen s pŤevzatou nádobou zacházet šetrně. Právo na

. 
bezplamou vlměnu nádoby má uŽivatelpo deseti letech

b) na bezplatné poskytnutí pŤiměieného počfu plastovÝch pytlrl na vytŤíděné plasty

: ČÉnok 6

Povinnosti fyzickf ch osob

(l) Fyzické osoby j sou pov inny:

a) odděleně sfuomažd'ovat druhy odpadrl uvedené v.článku 2 této vyhlášky,

b) odkládat odděleně shromaŽdbvané dnrhy odpadri' směsnj,odpad a objemn! odpad do sběrnlch nádob k tomu
íx.l'' ''.x..''.t.
u ! v ' q  s r w " t ! ' r t

c) na v!'zvu pŤíslušného orgánu správy obce zveiejněné na uÍední desce odděleně odkládat vánoční stomky na
zvláštní sběmá místa,

d) zbavovat se autovrakri pouze pŤeďíním do zďizerrí oprávněrrému kjeho pievz*í

e) naplĎovat sběmé nádoby tak, aby je bylo možno Ťádně uzavŤít a aby pŤi manipulací s nimi z nich odpad
nevypadával,

f) udržovat čistotu v okolí sběrnlch nádob,
g) pÍokázat pŤísl'ušnému orgánu státní spráYy obce,jak vyuává odpad, kterÍ produkuje,

h) zajistit, aby v den svozu komunálního odpadu (a|e jen v tento den) nejpozději v 7,00 hodin pŤed dobou svozu
odpadu byly sběmé nádoby náležející k príslušné obytné nemovilosti zpiístupněny pro obsluhu provádějící svoz.
Umístěním sběrné nádoby nesmí blt zprisobena dopravní pŤekáŽk a'

i) zaj istít udržování čistoty veiej ného prostranswí pŤilehlého k nemwitosti ve svém vlastnictví nebo správě.

Q)Zakaz:je se:
a) odkládríLrrí odpadu mimo místa k tomu určená
b) používání sběrnlchniidob kjinlm ričelúmnežk odkláďání určeného druhu odpadu
c) odkládat do sběmlch nádob žhavj'popel, zeminu, uhyntrlá zvíiata, nebezpečnj' odpad, ryužiteln! odpad (ďe článku 2,

Ódst. 2 vyhlášky)' tekuté odpady, stavební odpady
d) spalovríLrrí odpadri v domácích topeništích a na pozemku, kterf nen í vďejnlm prostranstvím
e) spalování odpadri na veiejném pÍostÍanství

čHnek 7

Povinnosti oprávněn ch osob

oprávněná osoba je povinna:

a) nakládat s odpadem tak, aby nedošlo ke znečištění veŤejnj'ch prbstranství, dojde-li k němu je povinna toto
znečištění okamžitě odstranit,

b) provádět svoz odpadu pouze v době určené obcí, s vjjimkou doby dopravních špiček
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Čránek 8

Nsk|ádání sc stavebním odpadem

( l ) KaždÝ, kdo produkuje stavební odpad' je povinen:

a) oddělovat ze stavebního odpadu nébezpečné odpady ve smyslu zvláštního pŤedpisu,

b) s odděleně shromr{žděnjmi nebezpečnjmi odpady dále nakládatpoďe zvláštriíchpŤedpisú,

c) staYební odpád odevzdat ke zpracování opnívněné osobě, která.vlasmí nebo provozuje zailzeii na zpracováni
stavebního odpadu, nebo oprávněné osobě svážející stavební odpad do těchto zaÍízo;ní' nebo v pŤípadě ,ževužíti
není moŽné zajistit, zajistíjeho rrložení na skládce odpovídající skupiny,

d) lažádat si od oprávněné osoby vydání potvrzeni o množství a druhu pŤevzatého sravebního odpadu,
e ) prokázat se potvÍz ením uvede4lm v písm. d) kontrolnímu orgánu obce.

Čtánek 9

Sankce
(1) obec uloží pokutu'do w!še 10.000,. Kě zické osobě za nesplnárí povinností z vyhlášky, piitom postupuje podle zvláštního
zaKona.
( 2 ) obec uloží pokutu do v!še 20.000,- Kč fozické osobě, která se zbavi autowaku v rozporu se zákonem.
(3) obec uloží pokutu do w!še 300.000,- Kč $lzické osobě oprávněné k podnikání nebo práwické osobě, která vyrržívá systérrru
zavedeného obcí pro nakládání s komunálním odpadem bez písemné smlouvy s obcí nebo nemá zajištěrro Yyuátí nebo
odstařování odpadti v sou|adu se zákonem.

Článek t0

Zrušovací ustanoven í

Zrušuje se obecně závaznávyhláška ze dne 15.6.199.8 o nakládání s komunálním odpadem.

Článek 12

Účinnost obecně záv azné vyhlášky

Tato vyhláška nabj'vá ričinnosti dnem I. 1. 2002

Ing. Pavel Ston

místostarosta obce

JUDr. Josef Sedláček

starosta obce
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