Obecně závazná vyhláška Města Sezemic
č. 6/99
kterou se mění obecně závazná vyhláška Města Sezemic č. 1/1998 o
nakládání s komunálním a stavebním odpadem ve městě Sezemice a
v jeho územním obvodu
Městské zastupitelstvo v Sezemicích schválilo na svém zasedání dne 29. 9. 1999 v
souladu s ustanovením § 16 a § 36 odst.1 písm.f) zákona č.367/90 Sb. o obcích v platném
znění a v souladu s ustanovením § 9 odst. 1 zákona č. 125/1997 Sb. o odpadech,
v platném znění
obecně závaznou vyhlášku č. 6/99

1.
Čl. 10 odst. 2 se mění takto:
Občané, kteří nevyužijí systém nakládání stanoveného touto vyhláškou, jsou povinni prokázat, že
zbytkový komunální odpady využili nebo zneškodnili sami v souladu se zákonem č. 125/1997 Sb., o
odpadech a dalšími příslušnými předpisy.
Občané musí prokázat vždy k 30. červnu a k 31. prosinci písemným potvrzením oprávněných osob, že
zbytkový komunální odpad odevzdali k zneškodnění.
Toto potvrzení oprávněných osob musí občané předložit v uvedených lhůtách Městskému úřadu
v Sezemicích.

2.
Čl. 12 se mění takto:
Porušení povinností při nakládání s komunálním odpadem a stavebním odpadem, které vyplývají ze
zákona a této vyhlášky, bude postihováno sankcemi podle §39 zákona č. 125/97 Sb., o odpadech,
v platném znění.

3.
Ostatní ustanovení vyhlášky se nemění.

4.
Tato vyhláška nabývá platnosti dnem schválení a účinnosti 15. dnem následujícím po dni jejího
vyhlášení.

Bohuslav Kopecký

František Matúšů

starosta města

zástupce starosty

Vyhláška č. 6/99 byla zveřejněna na úřední desce dne 6.10. 1999
Vyhláška č. 699 byla sejmuta z úřední desky dne 21.10. 1999

Městský úřad

Sezemice

Husovo nám. čp. 48
533 04 Sezemice
V Sezemicích dne 16. listopadu 1999

čj. OZV/99
Vyřizuje: Bc. Irena Rálišová

Okresní úřad
oddělení právní
nám. Republiky čp. 12
530 02 Pardubice

Věc:
Obecně závazné vyhlášky města
V příloze Vám zasíláme obecně závazné vyhlášky Města Sezemic č. 3/99, kterou se
mění OZV č. 4/98 o stanovení výše příspěvků na částečnou úhradu neinvestičních nákladů
MŠ a školní družiny, č. 4/99 Požární řád Města Sezemic, č. 5/99 Řád ohlašovny požárů, 6/99,
kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 1/1998 o nakládání s komunálním a stavebním
odpadem ve městě Sezemice a v jeho územním obvodu.

Bc. Irena Rálišová
tajemnice MěÚ

