Město Nová Role
Obecně závazná vyhláška číslo 1/2013,
kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 3/2006 – o systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na
katastrálním území města.
Zastupitelstvo města Nová Role se na svém zasedání konaném dne 23. října 2013
usnesením číslo 21/03-1 usneslo vydat podle ustanovení § 17 odst. 2 zák. č. 185/2001 Sb.,
o odpadech a o změně některých dalších zákonů (dále jen „zákon o odpadech“), a
v souladu s ustanovením § 10 pís. d), § 35 a § 84 odst. 2 pís. h) zák. č. 128/2000 Sb., o
obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku č.
1/2013:
Čl. 1
Obecně závazná vyhláška města Nová Role 3/2006 – o systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na katastrálním
území města – se mění takto:
1) Bod 2. v článku 1 celý nově zní takto: „Tato vyhláška je závazná pro všechny fyzické
osoby, které mají na území města trvalé bydliště a pro další fyzické osoby, které se na
území města zdržují.“
2) V odstavci pod písmenem d) bodu 1. v článku 2 se vypouští slovní spojení
„opotřebované pneumatiky“
3) V odstavci pod písmenem d) bodu 1. v článku 2 se celé ustanovení o provozní době
sběrného střediska v poslední větě odstavce nahrazuje touto novou poslední větou
v odstavci: „Provozní dobu sběrného střediska stanovuje s předběžným souhlasem
města Nová Role společnost Technická služba Nová Role, s.r.o. (provozovatel
sběrného střediska) v provozním řádu sběrného střediska.“
4) Odstavec pod písmenem e) bodu 1. v článku 2 se celý nahrazuje tímto novým zněním:
„e) vyřazené léky je možno ukládat kromě místa sběrného střediska odpadů v areálu
Technické služby Nová Role, s.r.o., též v lékárně v Nové Roli.
čl. II.
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dne 1. 12. 2013
Ing. Libor Škarda, v.r.
místostarosta města

Jitka Pokorná, v.r.
starostka města
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