OBEC Libějovice

Obecně závazná vyhláška č. 2/2012,
kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 2/2008 o stanovení systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce
Libějovice

Zastupitelstvo obce Libějovice se na svém zasedání dne 10. 8. 2012 usnesením č. 8/2012/9a 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), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen
„zákon o obcích“), tuto obecně závaznou vyhlášku:

Čl. I
Předmět
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 obce Libějovice, se mění a doplňuje takto:
Doplňuje se Čl. 4 Shromažďování tříděného odpadu bod 4) ve znění
Směsný odpad je shromažďován ve sběrných nádobách (popelnice).
• Stálé stanoviště popelnic je zpravidla na pozemku vlastníka. Pokud není možnost
umístění sběrných nádob na pozemku vlastníka, určí stanoviště pracovník Obce
Libějovice po dohodě s oprávněnou osobou.
• Přechodné stanoviště je určeno pro umístění sběrných nádob ve svozový den je
většinou dohodnuto mezi oprávněnou osobou a vlastníkem a je vzdálené maximálně 3
m od kraje přístupové pozemní komunikace, ze které se svoz odpadů provádí
• V případě, že fyzická osoba produkující směsný odpad nebude sběrné nádoby ukládat
na místa určená jako přechodná stanoviště (dle výše uvedeného pravidla) může o
umístění rozhodnut pracovník Obce Libějovice

Ruší název Čl. 13 Závěrečná ustanovení a nahrazuje se zněním Čl. 14 Závěrečná ustanovení
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Čl. II
Ustanovení závěrečná a schvalovací
Tato obecně závazná vyhláška obce nabývá, z důvodu naléhavého obecního zájmu
účinnosti dnem 21. 8. 2012.

…………….
Ing. Pavel Kučera
místostarosta

………………
Jan Chrt
starosta

Na úřední a elektronické úřední desce obecního úřadu
Vyvěšeno dne: 15. 8. 2012
Sejmuto z úřední desky dne:
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