Obecně závazná vyhláška města Nýrska č.6/2019,
kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 1/2017 o stanovení systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem

Zastupitelstvo města Nýrska se na svém zasedání dne 16. 12. 2019 usnesením č. 50
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 (obecních zřízeních), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o
obcích“), tuto obecně závaznou vyhlášku:

Změna obecně závazné vyhlášky č. 1/2015 a 1/2017, o stanovení systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního
odpadu a nakládání se stavebním odpadem.

Čl. 1
Čl. 2 „Třídění komunálního odpadu“ se mění takto:
1) Komunální odpad se třídí na složky:
a) biologické odpady rostlinného původu
b) papír
c) plasty včetně PET lahví, nápojové kartony
d) sklo
e) kovy
f) nebezpečné odpady
g) objemný odpad
h) směsný komunální odpad
i) jedlé oleje a tuky
2) Směsným komunálním odpadem se rozumí zbylý komunální odpad po
stanoveném vytřídění podle odstavce 1 písm. a), b), c), d), e), f), g), a i).

Čl. 6 „Shromažďování směsného komunálního odpadu“ se mění takto:
1) Směsný komunální odpad se shromažďuje do sběrných nádob. Pro účely této
vyhlášky se sběrnými nádobami rozumějí:
a) typizované sběrné nádoby, plastové a kovové popelnice o obsahu, 110 L,
120 L a 240 l.
b) kontejnery o obsahu 1 100 l, určené ke shromažďování směsného
komunálního odpadu
c) plastové pytle označené logem svozové firmy

d) odpadkové koše, které jsou umístěny na veřejných prostranstvích ve městě,
sloužící pro ukládání drobného směsného komunálního odpadu.
6) Svoz směsného a vytříděného komunálního odpadu je Městem Nýrskem
smluvně zajištěn. Svoz je prováděn celoročně, frekvence svozu:
a) sběrné nádoby, plastové a kovové popelnice o objemu 110 l, 120L a
kontejnery o objemu 1 100 l – 1x za týden.
b) sběrné nádoby o objemu 240 l, označené známkou o četnosti svozu – 1x
14 dní, 1x za týden dle počtu osob přihlášených k pobytu v předmětné
nemovitosti.

Čl. 2
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2020.

Bc. Soňa Hladíková
místostarostka města Nýrska

Vyvěšeno na úřední desce dne:
Sejmuto z úřední desky dne:

Ing. Miloslav Rubáš
starosta města Nýrska

