Královéměstecký občasník č. 6
Slovo starosty.
Vážení spoluobčané,
rok se sešel s rokem a je tu opět období adventu, zakončené nejhezčími svátky roku - Štědrým dnem.
Touto cestou přeji všem našim občanům pěkné prožití svátků vánočních a do nového roku 2008 hodně
štěstí, zdraví a spokojenosti. Nechť se každému z Vás podaří a splní vše, co si přeje.
Já osobně se těším na další pokračování spolupráce a plodné komunikace s občany, podnikateli a
firmami v našem městě. Tímto děkuji všem za jejich pomoc a zájem o dění ve městě.

KONCERT - ADVENTNÍ POSELSTVÍ LÁSKY
ve slovech Matky Terezy a v hudbě barokních a klasických mistrů
se koná v pátek 14. prosince 2007 od 17 hodin v kostele Sv. Markéty v Městci Králové
Účinkují žáci Hudební školy hlavního města Prahy a Gymnázia Jana Nerudy – studia s hudebním
zaměřením. Pořad nastudovala a uvádí prof. Eva Bublová.
Jak je již skautskou tradicí, i letos opět přivezeme našim přátelům, známým i všem lidem dobré vůle
plamínek pokoje a míru „ Betlémské světlo“. Betlémské světlo si můžete odpálit
v neděli 23.12.2007 od 9 do 11hodin na pěší zóně v Městci Králové.

Městecké rockování
Město Městec Králové kulturní komise pořádá dne 29.12.2007 od 20 hodin v kulturním domě
taneční zábavu s názvem „ Městecké rockování“. Všichni jste srdečně zváni.

POŘAD BOHOSLUŽEB O VÁNOČNÍCH SVÁTCÍCH V MĚSTCI KRÁLOVÉ
Pondělí 24. prosince - ŠTĚDRÝ DEN
24.00 – půlnoční mše sv. v Městci Králové
Úterý 25. prosince – BOŽÍ HOD VÁNOČNÍ; zasvěcený svátek
8.15 – mše sv. v Městci Králové
Středa 26. prosince – svátek sv. Štěpána, prvomučedníka
8.15 – mše sv. v Městci Králové
Neděle 30. prosince – Svátek Svaté Rodiny Ježíše, Marie a Josefa
8.15 – mše sv. v Městci Králové
Pondělí 31. prosince – Sedmý den v oktávu Narození Páně;
15.00 – mše sv. v Městci Králové
Úterý 1. ledna – Slavnost MATKY BOŽÍ, PANNY MARIE; zasvěcený svátek
8.15 – mše sv. v Městci Králové
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Novinky:
Ve městě byly nainstalovány čtyři držáky se sáčky na úklid psích exkrementů ( v ulici Palackého, u
zahrady kulturního domu směrem k nemocnici a dva na náměstí). Po vyhodnocení jejich využití občany
města bude dle potřeby množství držáků rozšířeno.
V budově MěÚ byl instalován kamerový systém. Kamery monitorují objekt uvnitř a také náměstí. Jedna
kamera zabírá prostor autobusových zastávek a Palackého park. Druhá kamera je nasměrována na pěší
zónu a prostor za kostelem. Do budoucna plánujeme rozšíření kamer do dalších částí města. Zároveň byl
u vchodu do budovy úřadu instalován telefon pro potřeby invalidních či těžce se pohybujících se občanů.
Likvidace odpadu.
Během letošního roku došlo k likvidaci černých skládek ( u hřiště Na Bánské, Jiráskova stezka). Přesto se
neustále objevují po městě místa, na která je odpad odkládán. Pracovníci města se snaží, v co nejkratší
době, již v zárodku tyto místa uklidit. Někteří naši občané si zvykli, že když si doma uklidí nebo posekají
trávník, tak nejlepší a nejjednodušší způsob je, svůj nepořádek odložit na ulici. Potom máme po ulicích
nepořádek a návštěvníci města se obrací na radnici s podivem a otázkami. Nedělá nám to dobrou vizitku.
Když si projedete město v pondělí ráno, tak se budete sami divit. Město úklid stojí nemalé prostředky a
naši pracovníci by mohli dělat jinou práci ( sekání veřejných prostor častěji, dříve..). Takto ještě ve středu
likvidují hromádky po víkendu. Nejhorší místo je na tržišti u domu s pečovatelskou službou. Proč mají
ostatní občané města trpět pro nedisciplinovanost druhých?
Problém je také s komunálním odpadem. Občané do popelnic ukládají různý materiál a i ten, který tam
nepatří. Svozová firma nádoby kontroluje a následně je nevyváží. Apeluji na občany města – dávejte do
popelnic pouze to, co tam patří a třiďte odpad. Po městě jsou kontejnery na tříděný odpad (plasty, sklo..).
Jsme si vědom, že i zde jsou problémy – přeplněné nádoby nebo nepořádek okolo. Ale i tak můžeme pro
čistotu ve městě něco udělat.
Od jara 2008 město chystá zřízení sběrného místa na likvidaci odpadu ( stavební suť, bioodpad,
elektrospotřebiče).
Na podzim proběhly 3 svozy velkoobjemového odpadu a všechny byly naplno využity.
Na závěr přikládám Vyhlášku č. 3/2007 Města Městec Králové zabývající se komunálním odpadem.
Starosta města

MĚSTO MĚSTEC KRÁLOVÉ
Obecně závazná vyhláška Města Městec Králové č. 3/2007 o stanovení systému shromažďování,
sběru,přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu
Zastupitelstvo města Městec Králové se na svém zasedání dne 4. 9. 2007 usnesením č. 6/2007 usneslo
vydat na základě § 17 odst. 2 zákona č.185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve
znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o odpadech“), a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm.
h) zákona č.128/2000 Sb., o obcích (dále jen „zákon o obcích“), tuto obecně závaznou vyhlášku:
Čl. 1
Úvodní ustanovení
Tato obecně závazná vyhláška (dále jen „vyhláška“) stanovuje systém shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území města Městec
Králové a jeho částí Vinice, Nový, včetně nakládání se stavebním odpadem1).
Čl. 2
Shromažďování směsného komunálního odpadu
1) Za směsný komunální odpad se pro účely této vyhlášky považuje odpad vzniklý po vytřídění
jednotlivých odděleně tříděných složek komunálního odpadu.
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2) Směsný komunální odpad se shromažďuje do sběrných nádob tak, aby při manipulaci s nich
nevypadával.
3) Směsný komunální odpad ukládaný do sběrných nádob nesmí být hutněn (např. sešlapováním),
zaléván vodou nebo jinak mechanicky nebo chemicky měněna jeho struktura.
Čl. 3
Sběrné nádoby na komunální odpad a jejich stanoviště
1) Sběrné nádoby na komunální odpad (dále jen „sběrné nádoby“) jsou nádoby, v nichž jsou
jednotlivé složky komunálního odpadu shromažďovány do doby jejich svozu. Pro účely této
vyhlášky sběrnými nádobami jsou:
a) typizované sběrné nádoby (popelnice, kontejnery a igelitové pytle2)) určené ke
shromažďování směsného komunálního odpadu,
b) zvláštní sběrné nádoby pro odděleně sbírané a tříděné druhy komunálního odpadu,
c) odpadkové koše, které jsou umístěny na veřejných prostranstvích v obci, sloužící pro
odkládání drobného směsného komunálního odpadu.
2) Stanoviště sběrných nádob je místo, kde jsou sběrné nádoby trvale nebo přechodně umístěny za
účelem svozu. Stanoviště sběrných nádob jsou individuální nebo společná pro více uživatelů.
3) Sběrné nádoby se používají pouze k ukládání odpadu, pro který jsou určeny.
4) Sběrné nádoby se umísťují na stanovištích určených obcí tak, aby byly dobře přístupné pro
odkládání, shromažďování a odvoz odpadů.
Čl. 4
Třídění komunálního odpadu
1) Komunální odpad se třídí na:
a) papír,
b) sklo,
c) plast,
d) objemný odpad,
e) nebezpečné složky komunálního odpadu,
2) Směsný komunální odpad je zbylý komunální odpad po stanoveném vytřídění dle
odst. 1 a oddělení nebezpečných složek komunálního odpadu.
Čl. 5
Shromažďování tříděného komunálního odpadu
1) Tříděný odpad je shromažďován do zvláštních sběrných nádob.
2) Zvláštní sběrné nádoby jsou viditelně rozmístěny na území města a jeho částí.
3) Zvláštní sběrné nádoby na tříděný komunálního odpadu jsou barevně označeny:
a)
b)
c)
d)
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pro papír modrou barvou,
na barevné sklo barvou zelenou,
na bílé sklo barvou bílou,
pro plasty včetně PET lahví žlutou barvou,

)

Pytlový svoz odpadu je realizován pouze prostřednictvím pytlů vydaných „Městem“ nebo svozovou společností.
Výdej pytlů zajišťuje „Město“ v účtárně městského úřadu.
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Čl. 6
Sběr a svoz nebezpečných složek komunálního odpadu
1) Nebezpečný odpad je odpad uvedený v Seznamu nebezpečných odpadů vedeném v Katalogu
odpadů3) a jakýkoliv jiný odpad vykazující jednu nebo více nebezpečných vlastností uvedených
v příloze č.2 k zákonu o odpadech.
2) Sběr a svoz nebezpečných složek komunálního odpadu je zajišťován mobilně minimálně dvakrát
ročně jejich odebíráním na předem vyhlášených stanovištích přímo do zvláštních sběrných nádob
k tomuto sběru určených. Informace o sběru jsou zveřejněny na úřední desce obecního úřadu,
internetových stránkách města a vyhlášením městským rozhlasem.
3) Prošlé a nespotřebované léky lze odložit v místních lékárnách.
Čl. 7
Sběr a svoz objemného komunálního odpadu
1) Objemný komunální odpad je takový odpad, který vzhledem ke svým rozměrům nemůže být
umístěn do sběrných nádob (např. koberce, nábytek).
2) Sběr a svoz objemného komunálního odpadu je zajišťován mobilně minimálně dvakrát ročně
jejich odebíráním na předem vyhlášených stanovištích přímo do sběrného vozidla k tomuto sběru
určeného. Informace o sběru jsou zveřejněny na úřední desce obecního úřadu, internetových
stránkách města a vyhlášením městským rozhlasem.
Čl. 8
Nakládání se stavebním odpadem
1) Stavební odpad je stavební a demoliční odpad. Stavební odpad není odpadem komunálním.
2) Stavební odpad lze použít, předat či zlikvidovat zákonem stanoveným způsobem.
Čl. 9
Závěrečná ustanovení
1) Nabytím účinnosti této OZV se zrušuje Obecně závazná vyhláška města č.1/2001
o nakládání s komunálním a stavebním odpadem.
2) Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. 10. 2007.
________________________________
Mgr. Jarmila Denigerová Kowalczyková
místostarostka
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)

_____________________________
Milan Pavlík
starosta

Vyhláška č.381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a
států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů
(Katalog odpadů)
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