OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA
Obce Lety
č. 3/2017,
kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 3/2015 o stanovení systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se
stavebním odpadem na území obce Lety

Zastupitelstvo obce Lety se na svém zasedání dne 15. 3. 2017 usnesením č. 7/2/2017 se
usneslo vydat na základě § 17a odst. 1 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně
některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o odpadech“) a
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, tuto obecně závaznou vyhlášku:
Čl. 1

(1) Článek čl. 3 odst. 2, 3, 4 obecně závazné vyhlášky č. 3/2015, nově zní:

2) „Zvláštní sběrné nádoby jsou umístěny na těchto stanovištích: Na Hvězdárnách,
Prostřední, Karlštejnská bytovky, Na Návsi, Řevnická, Na Skalkách, Lety pod
Lesem, V Kanadě, Polní.
3) Zvláštní sběrné nádoby jsou barevně odlišeny, případně označeny příslušnými
nápisy:
- biologické odpady – tyto odpady lze ukládat do nádob umístěných na
sběrném místě v ulici Polní nebo do otevřených modrých kontejnerů (objem
3m³) obce Lety s označením „BIOODPAD – OBEC LETY“
- papír – modré víko kontejneru
- plasty – žluté víko kontejneru
- nápojové kartony – oranžové víko kontejneru
- sklo bílé – bílé víko kontejneru
- sklo barevné – zelené víko kontejneru
- kovy – stříbrné kontejnery nebo šedé víko kontejneru
- textil
4) Kovy lze odevzdávat i do nádob umístěných na sběrném místě obce, které je
oploceno, a to během otevírací doby tohoto sběrného místa.“
(2) V článku 1 a článku 4 se ruší poznámka pod čarou.
(3) Ruší se příloha č. 1 k obecně závazné vyhlášce č. 3/2015
(4) Ostatní ustanovení zůstávají beze změny.

Čl. 2
Závěrečné ustanovení
Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyhlášení.

V Letech dne 16. 3. 2017

Ing. Barbora Tesařová
starostka obce Lety

Ing. Jiří David
místostarosta obce Lety

Vyvěšeno na úřední desce obecního úřadu dne: 17. 3. 2017
Sejmuto z úřední desky obecního úřadu dne: 3. 4. 2017

