OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA
MĚSTA HOLÝŠOV

č. 3/2012
ze dne 17. 12. 2012,

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,
ve znění Obecně závazné vyhlášky č. 3/2003
a ve znění Obecně závazné vyhlášky č. 3/2009
Zastupitelstvo města Holýšov se na svém zasedání dne 17. prosince 2012 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 (obecní zřízení), v platném znění,
(dále jen „zákon o obcích“), tuto obecně závaznou vyhlášku
Článek I.
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 (dále jen „Město“), ve znění Obecně
závazné vyhlášky č. 3/2003 a ve znění Obecně závazné vyhlášky č. 3/2009, se mění takto:
1.

Čl. 1 Závaznost vyhlášky, odst. (2) zní:
(2) Tato vyhláška je závazná pro všechny fyzické osoby, které na území Města mají trvalý
pobyt nebo vlastní stavbu určenou nebo sloužící k individuální rekreaci, nebo které se na
území Města zdržují.

2.

Čl. 2 Základní pojmy se doplňuje o odst. (6), který zní:
(6) Sběrný dvůr – je stavebně určené místo v Holýšově, stavební parcela č. 14, náměstí
5. května, kde se odpad přechodně shromažďuje před jeho dalším využitím či
odstraněním oprávněnou osobou. Oznámení o provozní době, ceník a seznam
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odebíraných odpadů ve Sběrném dvoře je zveřejněn na internetových stránkách:
http://www.mestoholysov.cz/cs/odkazy-sbernydvur/.
3.

Čl. 3 Nakládání s komunálním a stavebním odpadem, písm. a) zní:
a) Plasty, plastové obaly a nápojové kartony jsou ukládány do žlutého kontejneru
označeného nápisem „Plasty“. Do kontejneru je zakázáno odkládat bakelit, plastové díly
s kovovými částicemi, folie s alobalem, podlahové krytiny (např. PVC), plastové tapety,
prošívané (hydroizolační) folie, kanystry od olejů, louhů, kyselin, pěnový polystyren,
molitan a pryž, elektrické kabely, trubky z PVC. Plastovou láhev je nutno před odložením
do kontejneru sešlápnout.

4.

Čl. 3 Nakládání s komunálním a stavebním odpadem, písm. m) zní:
m) Oděvy a textilní materiály jsou dle vlastních možností využívány nebo jsou odkládány
do speciálních kontejnerů umístněných ve „Sběrném dvoře“.

5.

Čl. 6 Povinnosti původců odpadů zní:
Čl. 6 Úhrada za systém nakládání s komunálním odpadem
Úhradu za svoz, třídění a odstranění komunálního odpadu platí fyzické osoby, podle § 17
odst. 5 zákona o odpadech, na základě uzavřené smlouvy. Za Město Holýšov je smluvně
pověřena právnická osoba Západočeské komunální služby, a. s., Plzeň.
Článek II.

Tato obecně závazná vyhláška byla vyhlášena vyvěšením na úřední desce dne 18. prosince 2012
a nabývá účinnosti dne 2. ledna 2013.

Ing. Antonín Pazour

Bc. Hana Valachovičová

starosta

místostarosta

Razítko Města Holýšov:

Zpracovala: Pavlína Horlivá
Kontroloval: Mgr. Bc. Kamil F. Šefl
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