
 
 

M Ě S T O  S E Z E M I C E  

Obecně závazná vyhláška města Sezemice 
č. 1/2007 

kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška č. 1/2006,   
o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a 

odstraňování komunálních odpadů, systému nakládání s vybranými 
výrobky a zařízeními, bioodpadem a se stavebním odpadem na 

území města Sezemice (vyhláška o nakládání s odpady)  
 
Zastupitelstvo města Sezemice se na svém zasedání dne 05.06.2007 usnesením 
č. Z/35/3/2007 usneslo vydat podle ustanovení § 84 odst. 2 písm. h) zák. č. 128/2000 Sb., o 
obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením § 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), tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen 
vyhláška) 

Článek 1 
Čl. 6 - Nebezpečné složky komunálního odpadu odst. (4) se mění takto: 
(4) Fyzické  osoby, které jsou hlášeny k trvalému pobytu na území Města, mohou odkládat 

nebezpečné složky komunálního odpadu za  podmínek stanovených provozním řádem 
ve  sběrném dvoru firmy RUML CZ a.s., se sídlem Kunětická 771, Sezemice, a to 
v provozovně Sezemice - Choteč. 

Článek 2 
Čl. 12 - Nakládání s vybranými výrobky a vybranými zařízeními odst. (2) a (3) se mění takto: 
(2) Fyzické  osoby mohou vybrané výrobky a vybraná zařízení za  podmínek stanovených 

provozním řádem odkládat ve  sběrném dvoru firmy RUML CZ a.s., v provozovně 
Sezemice – Choteč. 

(3) Fyzické  osoby mohou na své náklady a za  podmínek stanovených provozním řádem 
odkládat autovraky v provozovně firmy RUML CZ a.s. Sezemice – Choteč. 

 
Článek 3 

Ostatní ustanovení vyhlášky se nemění. 
 

Článek 4 
(1) Tato vyhláška nabývá platnosti dnem vyhlášení, a to vyvěšením na úřední desce 

městského úřadu po dobu 15 dnů, přičemž dnem vyhlášení je první den vyvěšení 
vyhlášky na úřední desce 

(2) Vyhláška nabývá účinnosti 15. dnem po vyhlášení. 
 
 
 
Bohuslav Kopecký                                                                     Josef Ulrych 
starosta města                                                                              místostarosta města 
 
OZV č. 1/2007 byla vyvěšena na úřední desce dne 06.06.2007   
OZV č. 1/2007 byla sejmuta z úřední desky dne  20.06.2007 
 
OZV byla vydána na  ZM dne  05.06.2007  a nabývá účinnosti  dne  21.06.2007 


