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Město Nýřany
OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA NÝŘANY č. 2/2015,
kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška města Nýřany č. 1/2015
o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem
na území města Nýřany

Zastupitelstvo města Nýřany se na svém zasedání dne 3. 12. 2015 usnesením č. IV
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 písmene d) a § 84 odst. 2 písmene h) zákona č.
128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále jen
zákon o obcích), tuto obecně závaznou vyhlášku:

Čl. 1
Provedené změny
Článek 4 – Sběr a svoz biologického odpadu rostlinného původu obecně závazné
vyhlášky města Nýřany č. 1/2015 se mění a doplňuje takto:

4.1 Sběr a svoz biologického odpadu rostlinného původu (tráva, větve, zbytky
dřevin, zbytky jídel rostlinného původu) jsou zajišťovány tímto způsobem:
4.1.1

Prostřednictvím městské kompostárny v ulici U Ohrady před vjezdem
do samotného areálu v měsících dubnu až polovina listopadu, kde je
odpad ukládán do zvláštních sběrných nádob (velkoobjemových
kontejnerů) s nápisem BIOODPAD ROSTLINNÉHO PŮVODU, a to
zvlášť do kontejneru na větve a ostatní zbytky dřevin a zvlášť do
kontejneru pro trávu a ostatní odpad rostlinného původu.

4.1.2

Prostřednictvím mobilního svozu v měsíci dubnu a říjnu s tím, že
termíny svozu a místa nakládky budou vždy v předstihu uveřejněny na
webových stránkách města (www.nyrany.cz).
Odpad je prostřednictvím mobilního svozu ukládán do přistavených
zvláštních sběrných nádob (velkoobjemových kontejnerů). Jedná se jen
o větve ze stromů a keřů a ostatní zbytky dřevin.

4.1.3

Prostřednictvím zvláštních sběrných nádob (kompostérů) na zahradách.
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4.1.4

Prostřednictvím typizovaných hnědých sběrných nádob (popelnice,
maloobjemové kontejnery), které jsou trvale nebo přechodně umístěny
na stanovištích určených pro účely shromažďování odpadu a jejich
následného předání k využití nebo odstranění.
a/ Stanoviště sběrných nádob mohou být individuální nebo společná
pro více uživatelů.
b/ Stanoviště sběrných nádob pro více uživatelů jsou uveřejněny na
webových stránkách města (www.nyrany.cz).
c/ Odpad se vyváží 1x za 14 dní (sudý týden) v měsících dubnu až
polovina listopadu běžného roku společně s odvozem směsného
komunálního odpadu (popelnic). V tyto dny jsou uživatelé povinni
přistavit sběrné nádoby (popelnice) na určená místa, kde si
shromážděný odpad ze sběrných nádob převezme oprávněná
osoba.

4.2 Shromažďování biologického odpadu rostlinného původu podléhá požadavkům
v čl. 3, odstavec 3.2 obecně závazné vyhlášky města Nýřany č. 1/2015.

Čl. 2
Závěrečná ustanovení
2.1 Tato vyhláška nabývá platnosti dle § 12, odst. 1 zákona o obcích dnem
vyhlášení.
2.2 Tato vyhláška nabývá účinnosti dle § 12, odst. 2 zákona o obcích patnáctým
dnem následujícím po dni vyhlášení.
2.3 Tato vyhláška byla schválena zastupitelstvem města Nýřany dne 3. 12. 2015.

…..…..………………………..
Pavlína Caisová
místostarostka města

…..…..………………………..
Ing. Jiří Davídek
starosta města

Tato vyhláška byla vyhlášena zveřejněním na úřední desce MěÚ Nýřany dne 4. 12. 2015.

