Město Hodkovice nad Mohelkou
Obecně závazná vyhláška
č. 2/2007
o stanovení systému komunitního kompostování
a způsobu využití zeleného kompostu k údržbě a obnově ploch veřejné zeleně na území města Hodkovic nad Mohelkou

Zastupitelstvo města Hodkovic nad Mohelkou se na svém zasedání dne 17. října 2007 usnesením č. 48/07 usneslo vydat na základě § 10a odst. 2 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s § 10 písm. d) a § 84, odst. 2, písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění zákona č. 313/2002 Sb., 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
Úvodní ustanovení

Tato obecně závazná vyhláška (dále jen vyhláška) stanovuje systém komunitního kompostování a způsob využití zeleného kompostu k údržbě a obnově ploch veřejné zeleně na území Hodkovic nad Mohelkou.

Čl. 2
Místo kompostování

1) Ke shromažďování rostlinných zbytků z údržby zeleně a zahrad na území města Hodkovic nad Mohelkou se určuje prostor bývalé cihelny v Boženicích, na pozemcích p. p. č. 1697/3, 1697/1, 1695/5 a st. p. č. 501, ve vlastnictví města, v katastrálním území Hodkovice nad Mohelkou. 
2) Provoz zařízení a způsob úpravy rostlinných zbytků je upraven provozním řádem.
3) Účastníci systému, kterými jsou občané města Hodkovic nad Mohelkou (fyzické a fyzické podnikající osoby), mohou na místě označeném v odstavci 1) odkládat rostlinné zbytky vzniklé při údržbě zeleně a zahrad na území města Hodkovic nad Mohelkou, v souladu s provozním řádem zařízení.

Čl. 3
Využití zeleného kompostu

Substrát vzniklý kompostováním rostlinných zbytků využívají Technické služby Hodkovice k údržbě a rekultivacím ploch veřejné zeleně na území města Hodkovic nad Mohelkou.

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2008.





           Antonín Samek                                                                              Petr Hanus
                 starosta                                                                                    místostarosta  



Vyvěšeno na úřední desce obecního úřadu dne:    01. 11. 2007              

Sejmuto z úřední desky obecního úřadu dne:        19. 11. 2007    

