
Město Příbram                                                  Pro jednání ZM 

Odbor životního prostředí  dne: 28.01.2019 

 
Název bodu jednání:  
Návrh na zrušení Obecně závazné vyhlášky č. 3/2001 ze dne 19.12.2001 o stanovení systému 
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na území 
města Příbram včetně systému nakládání se stavebním odpadem. 
 
 
Předkládá:  Rada města Příbram 
 
Zpracoval:  Ing. Petr Walenka, vedoucí Odboru životního prostředí 
 
Projednáno:  v RM dne 10.12.2018, usn. č. 1230/2018  
 
 
Text usnesení RM: 
R.usn.č.1230/2018 
Rada    d o p o r u č u j e  ZM 

zrušit Obecně závaznou vyhlášku č. 3/2001 ze dne 19.12.2001 o stanovení systému 
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na 
území města Příbram včetně systému nakládání se stavebním odpadem. 

Napsal:  Marcel Strnad 

Návrh na usnesení: 
ZM  s ch v a l u j e  -  n e s ch v a l u j e  

Obecně závaznou vyhlášku města č. ….. ze dne  ……, kterou se zrušuje Obecně závazná 
vyhláška č. 3/2001 ze dne 19.12.2001 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, 
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na území města Příbram včetně 
systému nakládání se stavebním odpadem. 

 
Důvodová zpráva:   

Důvodem zrušení Obecně závazné vyhlášky č. 3/2001 ze dne 19.12.2001 je skutečnost, že vyhláška 
byla nahrazena pozdější, dnes již zrušenou vyhláškou č. 4/2002 ze dne 19.06.2002. Bylo zjištěno, že 
v roce 2002 při zpracování vyhlášky č. 4/2002 nebyla původní zrušena, ačkoli měla. V podstatě jde 
o odstranění chyby z roku 2002. 

Pro úplnost uvádíme, že v současnosti je systém nakládání s komunálním odpadem stanoven  
Obecně závaznou vyhláškou č. 1/2017 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, 
využívání a odstraňování komunálních a nakládání se stavebním odpadem na území města Příbram 
ze dne 27.03.2017. 
 
 
Stanovisko Odboru životního prostředí:   
Obecně závaznou vyhlášku č. 3/2001 ze dne 19.12.2001 doporučujeme zrušit. 
 
 
 
Příloha: Návrh Obecně závazné vyhlášky města č. ….. ze dne  ……, kterou se zrušuje Obecně 
závazná vyhláška č. 3/2001 ze dne 19.12.2001 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, 
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na území města Příbram včetně systému 
nakládání se stavebním odpadem. 


