Plnění informační povinnosti obcí a měst, podle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech
V souladu s ustanovením § 60 odst. (4) zákona č. 541/2020 Sb. o odpadech, tímto zveřejňujeme
povinné údaje týkající se nakládání s odpady ve městě Brumov-Bylnice v uplynulém roce 2021.
 Podrobný způsob jakým občané města mají nakládat s produkovanými odpady je popsán
v platné OZV č. 1/2021, o stanovení obecního systému odpadového hospodářství.
 Způsob platby místního poplatku za odpad, jeho výše a doba splatnosti je popsán v platné
OZV č. 2/2021, o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství.
 Obě vyhlášky jsou zveřejněny v elektronické podobě umožňující dálkový přístup na
webových stránkách Města Brumov-Bylnice (adresa - http: //www.brumov-bylnice.cz/město1/dokumenty- města/aktuální-dokumenty).
 Komunální odpady vznikající na území města lze umísťovat do shromažďovacích prostředků
určených výrobcem pro tento účel. Shromažďovacími prostředky se tímto rozumí popelnice
v provedení plast nebo kov o objemu 110, 120 a 240 litrů, kontejnery s pojezdovými koly o
objemu 1100 litrů, veřejné odpadkové koše a objemné kontejnery v prostorách sběrného
dvoru.
 Oddělené složky odpadů jsou separovatelné složky odpadů druhů papír a lepenka, plasty, bílé
sklo, barevné sklo, kompozitní obaly, biologicky rozložitelné odpady, které lze umísťovat do
kontejnerů umístěných v kontejnerových hnízdech ve městě. Tyto separovatelné odpady lze,
v případě přeplnění uvedených kontejnerů, umísťovat také do prostor sběrného dvoru na
adrese ul. Družba 1217 u budovy CZT v k. ú. 613061 Brumov.
 Nebezpečné složky odpadů lze umísťovat do skladu nebezpečného odpadu ve sběrném dvoru.
Jedenkrát ročně lze tyto nebezpečné složky umístit do nákladního prostoru sběrného vozu.
Město zajišťuje způsobem v místě obvyklým zveřejnění termínu mobilního svozu
nebezpečného odpadu, včetně časového přistavení sběrného vozidla na 8 - mi zaužívaných
sběrných stanovištích ve městě.
 U separovatelných složek vytříděných z komunálního odpadu je zajištěno maximální možné
další využití formou recyklace. Tuto povinnost smluvně zajišťuje poskytovatel služby.
 Poučení o předcházení vzniku odpadů – občané města jsou informováni o environmentálně
příznivém přístupu při nákupech prostřednictvím informační kampaně u obchodních řetězců
i v médiích (např. „Má to smysl - třiďte odpad“, pro žáky základních škol akce – „Tonda
obal“, které spolufinancuje EKO-kom a.s.). Město podporuje také další environmentálně
příznivé aktivity, jako např. „Ukliďme Česko“. Informuje prostřednictvím informačních
letáků a bannerů o možnosti předcházení vzniku odpadů. Například pro kompostování odpadů
v minulosti využilo dotační tituly a zakoupilo 1200 kompostérů po jednotlivé domácnosti.

Přehled o produkci základních druhů odpadů ve městě za uplynulý kalendářní rok 2021
Katalogové
číslo
20 03 01
20 03 07
17 01 07

20 01 39

Název odpadu dle katalogu odpadů

Vyprodukované množství

Směsný komunální odpad
Objemný odpad
Směsi nebo oddělené frakce betonu,
cihel, tašek a keramických výrobků
neuvedených pod číslem 17 01 06
(stavební odpady)
Plasty

1191,93 tun
204,39 tun
102,48 tun

1

94,37 tun

20 02 01
20 01 02
20 01 01
16 01 03
15 01 05

Biologicky rozložitelný odpad
Sklo (bílé + barevné)
Papír a lepenka
Pneumatiky
Kompozitní obaly

87,10 tun
82,93 tun
74,52 tun
13,118 tun
5,86 tun

Výsledek hospodaření Města Brumov-Bylnice na úseku nakládání
s odpady v roce 2021

Objem finančních
prostředků

Výdaje města na odpadové hospodářství v roce 2021

6 383 779, 63 Kč.

Příjmy města z poskytování odpadových služeb (EKO-kom a.s., platby
od smluvních partnerů města, příjem od občanů formou místního
poplatku) v roce 2021
Dotace města do systému odpadového hospodářství v roce 2021

3 938 921, 97 Kč.

Zpracoval Miroslav Froněk, referent správního odboru
V Brumově-Bylnici dne 11. 03. 2022
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2 444 857, 66 Kč.

