obec Potůčky
Potůěky 58
]62 38 potůčkv
čj.1.1/05/14

V Potůčkách dne l2.0l '20l5

\TŘEJNÁ \.YHLÁŠKA
oznámení o změně Šubjektu zajišt'ující
svoz a likvidaci tuhého komunálního odpadu

obec Potůčkyjako územně samosprávná jednotka' L1ená ze svého zvlášhího veřejnoprávního
postavení je povinna zajíšťovaltechnické přostředky a zAbezpečovat shromažd'ování, sbě., odvoz,
přepraw, třídění, \,yužívánía odstraňování komrrnálního odpadu podle ákona č. l85/200l Sb., o
odpadech a o změně něk1€ýh

předpisů, ve znění pozdějších předpisů
oznamuje,

ž€ usnesením zastupitelstva obce Potůčkyčj' l1/05/l4 a čj. 1E/05/15 ze dne 22.12,2014 bylo
rozhodnuto o tom, že závazek extemí svozové společnosti zanikl k 30.03.2015 a od 01.04.2015 svoz
a likvidaci vešk€rého odpadu v katastru obce Potuěky zabezpečuje, za strivajících smluvních
podmínek s původci odpadů' vlastními technich-hni prostředky obec Potučky. Podminlry svozu,

včetně podmínek ceno\.ých zustávají přo původce odpadu nezměněny.

odůvodnění:

Pro obec PotůčI!], odvoz odpadu a jeho likvidaci

v katasÍu obce zajišťovala extemí společnost
specializující se na tuto činnosti, a to Dáňa a Lóff']er v'o's', lČo 48]62590' se sídl€m Meinlova 258.
Karlovy Vary.

obec Potůčkyz rozpočfu obce zabezpeči|a technické prostředky k Iealizaci shromaždbvání, sběru,
odvozu, přepřa\.f/, třídění, využívánía odstraňování komunálniho odpadu, vše v souladu se zákonem
č. l85/2001 sb., o odpadech a o změně někteÚch předpisů, ve mění pozdějších předpisů.
s ohledem na uvedené, kdy je obec PotůčIq'schopna zajistit veškerépovinnosti' které ji plynou ze
odpadech sáma, bylo zastupitelstvem obce Potůčkyrozhodnuto tak, jak je uvedeno
v usnesení č. l'l/5/14 ze dne 22.12.2014 a současně ve výoku této veřejné lyhlášky s tím, že touto
změnou v subjekfu zajišťujícímsvoz a likvidaci odpadu nebudou dotčeni původci odpadů.

ákona o

Z důvodu tÍanspaŤentnosti veřejné spná!ry a v souladu se zál<. ě. 500/2004 sb', správním řádem, ve
alění pozdějších předpisů bylo rozhodnuto' že se tato skutečnost zvefujní v€ formě veřejné }yhlášky
na úřednídesce obecního úřadu PotučLJ a současně se ozrrámi způsobem umožňujícímdálkový
přísfup.
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obec Potučs
Vlastimil Ondra, starosta

v}'věšeno dne l2.0l.2015
Sejmuto dne ...-..-........

