Městys Hostomice
Obecně závazná vyhláška č. 3/2009,
kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 2/2008 o stanovení systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se
stavebním odpadem na území městyse Hostomice
Zastupitelstvo městyse Hostomice se na svém zasedání dne 21.9.2009 usnesením č.41/2009
usneslo vydat na základě § 14 odst. 2 zákona č. 185/2001Sb., o odpadech 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, tuto obecně
závaznou vyhlášku:
Čl. 1
Obecně závazná vyhláška č. 2/2008 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na
území městyse Hostomice, ze dne 23.6.2008, se mění takto:
1. Textu Článku 2 pod nadpisem Třídění odpadu zní nově takto:
„Odpad se třídí na :
1) Komunální odpad a jeho složky:
a) tříděný (papír, plast a nápojové kartony, sklo)
b) objemný odpad
c) nebezpečné složky komunálního odpadu
d) směsný odpad
e) odpad ze zeleně
2) Stavební odpad“
2. Článek 6 odstavec 2, včetně poznámky pod čarou 1), nově zní:
„Stanoviště sběrných nádob je místo, kde jsou sběrné nádoby trvale (stálé stanoviště) nebo
přechodně (přechodné stanoviště) umístěny za účelem odstranění směsného odpadu
oprávněnou osobou. Stálé stanoviště sběrných nádob určuje městys (Úřad městyse
Hostomice) na návrh vlastníka nemovitosti a po dohodě s oprávněnou osobou a se souhlasem
vlastníka pozemku, na kterém má být trvalé stanoviště sběrných nádob zřízeno. Přechodné
stanoviště sběrných nádob je určené pro umístění sběrných nádob v den svozu a může být
vzdálené maximálně 5 metrů od okraje pozemní komunikace, ze které se svoz odpadů
provádí. Po provedení svozu je nutno tentýž den umístit sběrné nádoby zpět na místo stálého
stanoviště. Užívání pozemní komunikace za účelem trvalého umístění sběrných nádob
upravuje zvláštní zákon1)„
--1)
§ 25 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích
3. Text článku 8 pod nadpisem Nakládání s odpadem ze zeleně nově zní:
„Odpad ze zeleně je možno odkládat v prostoru u ohrady s kontejnerem na optáme zdarma.“
Čl.2
Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem 15.10.2009.
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