OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA
MĚSTA HOLÝŠOV

č. 3/2003
ze dne 15.12.2003

kterou se mění
Obecně závazná vyhláška č. 29 ze dne
10.12.2001, kterou se stanovuje systém
shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních
a stavebních odpadů vznikajících na území
Města Holýšov a jeho části Dolní Kamenice
Zastupitelstvo města Holýšov se na svém zasedání dne 15.12.2003 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. a) a § 84 odst. 2 písm. i) zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou
vyhlášku:
Čl. 1
Obecně závazná vyhláška č. 29 ze dne 10.12.2001, kterou se stanovuje systém shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních a stavebních odpadů vznikajících
na území Města Holýšov a jeho části Dolní Kamenice, se mění a doplňuje takto:
1.

V § 3 písm. d) se slova "kotelny Pod Makovým vrchem, oprávněnou osobou je jeho zřizovatel
a provozovatel - Městské technické a bytové středisko Holýšov, spol. s r. o. (dále je MTBS)"
nahrazují slovy "stavební parcely č. 14, na nám. 5. května v Holýšově, oprávněnou osobou je
jeho provozovatel Západočeské komunální služby, a. s., Plzeň".

2.

V § 3 písm. f) se slova " v prostoru kotelny Pod Makovým vrchem a nebo na dvoře v prostoru
sídla MTBS, nám. 5. května 14" vypouští.

3.

V § 3 písm. g) se slova " v prostoru kotelny Pod Makovým vrchem a nebo na dvoře v prostoru
sídla MTBS, nám. 5. května 14" vypouští.

4.

V § 3 písm. i) se věta "Seznam některých oprávněných osob je k nahlédnutí na OkÚ Domažlice."
vypouští.

5.

V § 3 písm. j) se věta "Seznam některých oprávněných osob je k nahlédnutí na OkÚ Domažlice."
vypouští.

6.

V § 4 odst. 1 písm. c) se slova "MTBS" vypouští a místo nich se vkládají slova "Západočeské
komunální služby, a. s., Plzeň".

7.

V § 4 odst. 2 se slova "v prostorách sídla MTBS, nám. 5. května 14" vypouští a místo nich se
vkládají slova "v prostoru Sběrného dvora".

8.

V § 6 se slova "MTBS" vypouští a místo nich se vkládají slova "Západočeské komunální služby,
a. s., Plzeň".
Čl. 2

Tato obecně závazná vyhláška byla vyhlášena vyvěšením na úřední desce dne 16.12.2003 a nabývá
účinnosti dne 1.1.2004.
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