
MĚSTO 

ČERVENÝ KOSTELEC  

 
O B E C N Ě  Z Á V A Z N Á  V Y H L Á Š K A   č. 1/2018, 

o změně obecně závazné vyhlášky č. 5/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, 

třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na 

území města Červený Kostelec, ve znění obecně závazné vyhlášky č. 2/2017. 

 
 

Zastupitelstvo města Červeného Kostelce se na svém zasedání dne 21.6.2018 usnesením č. Z-2018/4/18 

usneslo vydat na základě § 17 odst. 2 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších 

zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 10 písmene d) a § 84 odst. 2 písmene h) zákona č. 

128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku. 

 

Článek 1 

 

Obecně závazné vyhláška č. 5/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, 

využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města 

Červený Kostelec, ve znění obecně závazné vyhlášky č. 2/2017, se mění takto: 

 

1) V článku 3 odstavci 6) se písmeno c) ruší. 

 

2) V článku 3 se na konci odstavce 8) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmene d), které zní: 

„d) typizované sběrné nádoby – popelnice o objemu 110 l nebo 120 l nebo 240 l umístěné na stanovištích 

sběrných nádob. 

1. Stanoviště sběrných nádob je místo, kde jsou sběrné nádoby trvale nebo přechodně umístěny za účelem 

dalšího nakládání s biologicky rozložitelným odpadem rostlinného původu oprávněnou osobou. 

Stanoviště sběrných nádob jsou individuální nebo společné pro více uživatelů. 

2. Stanovuje se povinnost umístit sběrné nádoby určené ke sběru biologicky rozložitelného odpadu 

rostlinného původu v den svozu nejpozději do 6 hodin na veřejné přístupné stanoviště, odkud je prováděn 

svoz oprávněnou osobou.“. 

 

3) V příloze č. 1 se za slova: „Lhota za Červeným Kostelcem – u železničního přejezdu“ vkládají slova: 

„Lhota za Červeným Kostelcem – ulice Výsluní I.“. 

 

 

Článek 2 

 

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dne 1.7.2018. 

 

 

 

 

 

      Ing. Rostislav Petrák          Richard Bergmann 

      starosta               místostarosta 


