Obec Chyňava
obecně závazná vyhláška obce chyňava č. í/20'l6,
kterou se měni obecně závazná vyhláška č. 1/20,15
o stanoveni systému shromažd'ování, sběru, přepravy, tříděni, Využivánía
odstíaňování komunálních odpadů a nakládáníse stavebním odpadem na územi obce
chyňava,
Zastupitel§tvo obce chyňava se na svém zasedání dne '14,']1,216 usnesením č,5i2016
usneslo Vydat na zák|adé § 17 odst, 2 zákona č, 185/2001 sb., o odpadech a o změně
něktenich dalšíchzákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 'zákon o odpadech"), a
V souladu s § 10 písm, d) a § 84 odst, 2 pisrn, h) zákona é- 12al20ao Sb,, o obcích (obecní
zřizeni), ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,zákon o obcích"), tuto obecně závaznou
Vyhlášku:

čl. 1
úvodníustanovení
oZV č, 1/2015 Sh.omažd'ovánítříděného odpadU Včetně přílohy
č, 1 (seznam umí§tění zv]áštnich sběrných nádob podle čl, 3 odst. 2) oZV č, 1l2o15, kíery

ZrUšUje se ustanovení ól, 3
nově zní

:

shromažd'ováni třiděného odpadu

1) Tříděný odpad je shromažd'ován

do zV|ášiních sběrných nádob,

-

2) zv|ášínisběrné nádoby jsou umístěny na stanovištích Uvedených

V

příloze č, 1 oZV

é. 112016

3)

ZVláštní sběrné nádoby jsou barevně odlišeny a označeny příslušnými nápisyi
a) Papir. baNa maclrá,
b) Plasty PET lahve. a nápaiavé

kaiony baNa žlutá.
baNa
bílá
c) sklo bílé
d) skla barevné baNa zelená
e) Kavy nádoba opatřellá tlápisem kovy
f) BDlagické o1lpacly, kontejner apatřený nápisenl bialogjcký odpad

4)

Do zV áštnich sbérných nádob ]e zakáZáno ukIádat jné s ožky kornuná]nich odpadu. než
pro které jsoU ulčeny
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