Obecně závazná vyhláška města Vlašimi č. 5/2011

Město Vlašim
Obecně závazná vyhláška č. 5/2011,
kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška č. 4/2005,
o odpadech
Zastupitelstvo města Vlašimi schválilo dne 03.10.2011 na základě § 84 odst. 2 písm. h)
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 17 zákona
č. 185/2001 Sb., o odpadech a povinností ukládat odpady na místa k tomu určená
a v návaznosti na tuto povinnost, tuto obecně závaznou vyhlášku:
I.

V čl. 2 (Základní pojmy pro účely této vyhlášky) se doplňuje za stávající odst. 3 nový
odst. 4, který zní:
4. Dostatečný počet a objem sběrných nádob na směsný odpad je takový počet a vnitřní
objem nebo součet vnitřních objemů sběrných nádob, který při dané frekvenci svozu
odpadu umožňuje uložit do sběrných nádob veškerý směsný odpad osob uvedených
v čl. 1 odst. 2 vyhlášky. Minimální dostatečný objem je 28 litrů na osobu a týden.
Dosavadní odstavce 4. – 10. se označují jako odstavce 5. – 11.

II.

V čl. 6 (Místa pro shromažďování a sběr nebezpečných odpadů) písmeno d) zní:
d) jiná místa stanovená v souladu se zákonem o odpadech (např. místa pro autobaterie,
kyseliny apod.)

III. Čl. 7 zní:
Čl. 7
Místa pro shromažďování a sběr biologicky rozložitelného odpadu
Pro shromažďování a sběr biologicky rozložitelného odpadu, který fyzické osoby
nevyužijí samy, jsou určena tato místa:
a) velkoobjemové kontejnery na trvalých, přechodných nebo individuálních stanovištích;
b) sběrný dvůr;
c) plastové kontejnery barevně odlišené a označené podle jednotlivých druhů
využitelných odpadů, které jsou umístěny na trvalých nebo přechodných stanovištích;
d) sběrné nádoby u jednotlivých nemovitostí.
IV. V čl. 9 (Místa k shromažďování a sběru směsného komunálního odpadu) písmeno a)
zní:
a) sběrné nádoby v dostatečném počtu a objemu u jednotlivých nemovitostí.
V. Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti 15. dnem následujícím po dni vyvěšení
na úřední desce.
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