Obec Petrovice
Dodatek č. 1
Obecně závazné vyhlášky č. 1 / 2016,
o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním
odpadem na území obce Petrovice
Zastupitelstvo obce Petrovice se na svém zasedání dne 14. 09. 2017 usneslo vydat dodatek č. 1
obecně závazné vyhlášky č. 1 / 2016, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na
území obce Petrovice, v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2) písm. h) zákona č.128/2000 Sb., o
obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon o obcích“).
Obecně závazná vyhláška č. 1 / 2016 vydaná na zasedání Zastupitelstva obce Petrovice dne
30. 6. 2016 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“), v souladu s § 10
písm. d) a § 84 odst. 2) písm. h) zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, (dále jen „zákon o obcích“), se doplňuje takto:
Článek 2
Třídění komunálního odpadu
odst. 1) písm. a) za stávající text se doplňuje:, oděvy, obuv a textil,
Článek 3
Shromažďování tříděného odpadu
odst. 3) se doplňuje: písm. f) oděvy, obuv a textil – barva bílá
písm. g) kovy – barva šedá

Tento dodatek vyhlášky nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyhlášení.

Mgr. Petr Padrnos
místostarosta obce

Vyvěšeno na úřední desce dne: 22. 11. 2017
Sejmuto z úřední desky dne:

Ing. Zdeněk Jeřábek
starosta obce

Dodatek č. 1
Přílohy č. 1 k Obecně závazné vyhlášce č. 1/2016
Stanoviště sběrných nádob pro tříděný komunální odpad
v obci Petrovice
se doplňuje:
ODĚVY, OBUV, TEXTIL
bílý kontejner

Kontejner u areálu střediska ZD

KOVY
šedý kontejner

Kontejner na návsi
Kontejner u areálu střediska ZD

