
 

Vyhláška  č. 2/2010,  

 
kterou se mění  obecně závazná vyhláška  č. 2/2007, Města Mníšek pod Brdy 

 

O nakládání s komunálním a stavebním odpadem 

 

 

 
Zastupitelstvo Města Mníšku pod Brdy se na svém zasedání dne 26. 1. 2010 usnesením č. 23 

rozhodlo vydat, v souladu s § 17 zákona č. 185/2001 Sb. O  odpadech ve znění  pozdějších 

předpsisů a § 84, odst. 2, písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., O obcích, ve znění pozdějších předpisů 

změnu obecně závazné vyhlášky č. 2/2007. 

 

 

 Tímto dodatkem k obecně závazné vyhlášce O nakládání s komunálním odpadem ve městě se 

ruší, nahrazují a upravují ustanovení následujících článků této vyhlášky. 

 

1) Ustanovení článku IV,  

a) písm. c) se ruší a nahrazuje se: Nevyužitelný komunální odpad  ( velkoobjemový ) – 

starý nábytek, matrace, koberce, lina, rozměrné porcelánové a keramické předměty, dřevo 

z obalů apod., který pro své rozměry nebo hmotnost nelze odložit do sběrných nádob – 

bod 1), písm. a), b) tohoto článku vyhlášky, bude převzat ve sběrném místě města ( býv. 

technické služby č. p. 876 ). 

Provozní doba tohoto sběrného místa byla stanovena následovně: 

- v období 1.4. – 31.10. každý pracovní den od 1500 hod do 1800 hod 

- v období 1.11. – 31.3. každé úterý a čtvrtek  od 1400 hod do 1700 hod 

- v sobotu vždy od 800  hod do 1200  hod 

Fyzické osoby uvedené v článku I vyhlášky mohou předat uvedený druh odpadu po předložení 

dokladu o zaplacení poplatku o odstranění komunálního odpadu v příslušném roce a průkazu 

totožnosti. 

 

b) písm. d) se ruší. 

 

c) písm. e) se upravuje znění věty: Odvoz vytříděných složek probíhá u papíru a plastů v   

- období od 1.4. – 30.9. s četností dvakrát týdně 

- v období od 1.10. – 31.3. s četností jedenkrát týdně 

   u skla s četností jednou za čtrnáct dní 

 

d) písm. f) se upravuje: Elektrická a elektronická zařízení ( ledničky, televizory a další 
zařízení a přístroje ), jejichž funkce závisí na elektrickém nebo elektromagnetickém 

poli budou následně předávány ve sběrném místě města ( areál býv. technických 

služeb ). 

e) písm. g)  se doplňuje o sběrné místo města v areálu býv. technických služeb  

 

f)    písm. f) se doplňuje o sběrné místo města v areálu býv. technických služeb a vypouští 

se text  - předáním do skladu nebezpečných odpadů společnosti USU Praha, s.r.o. 

 

2) Ustanovení  článku V se mění  

a) v bodu 3) následovně: Menší množství stavebního a demoličního odpadu mohou fyzické 
osoby odložit ve sběrném místě města ( areál býv. technických služeb ), přičemž  

 

 



 

 

 

 

úhrada za odstranění předaného odpadu bude provedena na místě a to podle ceníku služeb 

provozovatele areálu.  

 

b) v bodu 5) takto: Stavební a demoliční odpady vyrobené na bázi asbestu se považují, ve 

smyslu zákona O odpadech a Vyhl. MŽP č. 383/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů, 

jako nebezpečné odpady, které fyzické osoby mohou předat k odstranění ve skladu 

nebezpečných odpadů společnosti USU Praha, s.r.o. a to na základě tel. dohody na č. 

318 599 115 nebo 602 240 210. Úhrada za převzetí takových druhů odpadu bude 

provedena na místě a to podle ceníku služeb společnosti USU Praha, s.r.o. 

 

3) Tento dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem 1.1.2010 

 

 
 

 

 

  Vlastimil Kožíšek                                                         ing. Petr Digrin PhD. 

      místostarosta                       starosta  

 

 

 

 
Vyvěšeno dne:  27.1. 2010 

 

Sejmuto dne:     12.2. 2010 
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