MĚSTO BRUMOV-BYLNICE

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA
č. 4/2015
ze dne 16. dubna 2015
o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem
na území města Brumov-Bylnice
ve znění Obecně závazné vyhlášky č. 4/2016, č. 1/2019 a č. 3/2020.
Zastupitelstvo města Brumov-Bylnice se 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 (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, (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
Brumov-Bylnice, včetně nakládání se stavebním odpadem1
Čl. 2
Třídění komunálního odpadu
(1) Komunální odpad se třídí na složky:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
1

papír a lepenka,
nápojové kartony,
bílé sklo,
barevné sklo,
plasty,
kovy,
nebezpečné odpady,
objemný odpad
biologicky rozložitelné odpady rostlinného původu,

Vyhláška Ministerstva životního prostředí 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), ve znění pozdějších předpisů

j) jedlé oleje a tuky,
k) směsný komunální odpad.
(2) Směsným komunálním odpadem se rozumí zbylý komunální odpad po stanoveném
vytřídění dle odst. 1 písm. a) až j).
Čl. 3
Shromažďování tříděného odpadu
(1) Papír a lepenka, nápojové kartony, bílé sklo, barevné sklo a plasty jsou
shromažďovány do zvláštních sběrných nádob (kontejnerů).
(2) Zvláštní sběrné nádoby jsou barevně odlišeny a označeny příslušnými nápisy:
a)
b)
c)
d)
e)

papír a lepenka – barva modrá,
nápojové kartony – barva oranžová,
bílé sklo – barva bílá,
barevné sklo – barva zelená,
plasty – barva žlutá.

(3) Zvláštní sběrné nádoby uvedeny v odst. 2 jsou umístěny na stanovištích uvedených
v Příloze č. 1 této vyhlášky.
(4) Do zvláštních sběrných nádob je zakázáno ukládat jiné složky komunálních odpadů,
než pro které jsou určeny.
(5) Tříděný odpad lze také odevzdávat ve sběrném dvoře, který je umístěn na pozemku
parc. č. 432/13 v k. ú. Brumov, na sídlišti Družba.
(6) Kovy jsou shromažďovány do kontejneru umístěného v prostorách sběrného dvora,
nebo vybrané druhy kovů lze také odevzdávat ve skladu č. 360 firmy Metalšrot Tlumačov,
a.s., pobočka Brumov-Bylnice, část Brumov, ulice Nádražní.
(7) Jedlé oleje a tuky jsou shromažďovány do zvláštní sběrné nádoby umístěné
v prostorách Sběrného dvoru Brumov-Bylnice.
(8) Majitelé staveb určených k individuální rekreaci, občané města v ulicích Kloboucká a
J. Polácha a občané bydlící v objektech na samotách uvedených v Příloze č. 2 vyhlášky
můžou také využít ke shromažďování papíru a lepenky modré igelitové pytle, nápojových
kartonů oranžové igelitové pytle, bílého skla bílé igelitové pytle, barveného skla zelené
igelitové pytle a plastů žluté igelitové pytle.
Čl. 4
Sběr a svoz nebezpečných složek komunálního odpadu
(1) Nebezpečné složky komunálního odpadu2 lze odevzdávat ve sběrném dvoře.
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(2) Sběr a svoz nebezpečných složek komunálního odpadu, je také zajišťován jedenkrát
ročně jejich odebíráním na předem vyhlášených přechodných stanovištích přímo do
zvláštních sběrných nádob k tomu určených. Informace o sběru jsou zveřejňovány
prostřednictvím městského zpravodaje a městského rozhlasu.
Čl. 5
Shromažďování objemného odpadu
(1) Objemný odpad je takový odpad, který vzhledem ke svým rozměrům nemůže být
umístěn do sběrných nádob (např. bytové a kuchyňské zařízení, matrace, nábytek, koberce
apod.).
(2) Objemný odpad lze odevzdávat ve sběrném dvoře.
(3) Shromažďování objemného odpadu podléhá požadavkům stanoveným v čl. 3 odst. 4
vyhlášky.
Čl. 6
Sběr a svoz biologicky rozložitelného odpadu rostlinného původu
(1) Biologicky rozložitelný odpad rostlinného původu lze odevzdávat do kontejneru
umístěného na pozemku parc. č. 432/65 v k. ú. Brumov v nádvoří Centrálního zásobování
teplem, na sídlišti Družba čp. 1217, v čase shodném s provozní dobou sběrného dvora a do
zvláštních sběrných nádob o objemu 1100 litrů umístěných poblíž bytových domů v sídlištích
Družba a Rozkvět, v ulicích Záhumení, Široká a Mýto a v místní části Sidonie.
(2) Svoz a uložení biologicky rozložitelného odpadu rostlinného původu je zajišťován po
naplnění kontejnerů uvedených v odst. 1 vyhlášky na místo k tomu určené zákonem
o odpadech a prováděcími právními předpisy.
(3) Shromažďování biologicky rozložitelného odpadu rostlinného původu podléhá
požadavkům stanoveným v Čl. 3 odst. 4 vyhlášky.
Čl. 7
Sběr a svoz směsného komunálního odpadu
(1) Směsný komunální odpad je shromažďován do sběrných nádob. Pro účely této
vyhlášky sběrnými nádobami jsou:
a) typizované sběrné nádoby – popelnice o objemu 110–240 litrů určené ke
shromažďování směsného komunálního odpadu,
b) odpadkové koše, které jsou umístěny na veřejných prostranstvích ve městě,
sloužící pro odkládání drobného směsného komunálního odpadu,
c) kontejnery černé barvy, které jsou umístěny na sídlištích Družba a Rozkvět
na stanovištích společně s kontejnery pro tříděný odpad uvedených v čl. 3
vyhlášky.

(2) Vlastník nemovitosti určené k bydlení či k individuální rekreaci je povinen zajistit si
sám nebo prostřednictvím pověřené osoby potřebný počet typizovaných sběrných nádob na
směsný komunální odpad, který při daném počtu osob užívajících nemovitost umožňuje uložit
veškerý směsný komunální odpad, vznikající při užívání nemovitosti. Typizované sběrné
nádoby musí být označeny číslem popisným nebo evidenčním.
(3) Stanoviště sběrných nádob je místo, kde jsou sběrné nádoby trvale nebo přechodně
umístěny za účelem dalšího nakládání se směsným komunálním odpadem oprávněnou
osobou. Stanoviště sběrných nádob jsou individuální nebo společná pro více uživatelů.
(4) Při odkládání odpadu do nádob na směsný komunální odpad je nutno počínat si tak,
aby nebylo znemožněno či zbytečně ztíženo provedení svozu odpadů oprávněnou osobou3
(například: plnit sběrné nádoby tak, aby z nich odpad při manipulaci nevypadával, nevylévat
do sběrných nádob tekutiny a hořlavé látky, neodkládat žhavý popel a uhynulá těla zvířat4
apod.).
(5) V den svozu odpadu je nutno typizované sběrné nádoby na směsný komunální odpad
umístit na nezbytně nutnou dobu na přechodná stanoviště tak, aby nebylo znemožněno či
zbytečně ztíženo provedení svozu odpadů oprávněnou osobou3.
(6) Majitelé staveb určených k individuální rekreaci, občané města v ulicích Kloboucká a
J. Polácha a občané bydlící v objektech na samotách uvedených v Příloze č. 2 vyhlášky
můžou také využít ke shromažďování směsného komunálního odpadu černé igelitové pytle.
(7) Komunální odpad vznikající na městském hřbitově je shromažďován
velkoobjemových kontejnerech, které jsou umístěny v areálu městského hřbitova.

ve

Čl. 8
Nakládání se stavebním odpadem
(1) Stavebním odpadem se rozumí stavební a demoliční odpad5. Stavební odpad není
odpadem komunálním.
(2) Stavební odpad lze použít, předat či odstranit pouze zákonem stanoveným způsobem.
(3) Stavební odpad do množství maximálně 50 kg na domácnost a rok je možné odložit
zdarma do prostor sběrného dvora.
(4) Stavební odpad o hmotnosti větší než 50 kg je možné odložit za úplatu do prostor
sběrného dvora pouze v určené dny, které společně s výší úplaty stanoví Služby města
Brumov-Bylnice, příspěvková organizace, IČ 49156799, se sídlem Brumov-Bylnice, část
Bylnice, ulice Mýto č.p. 461 (dále jen „Služby města“).
3
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pozdějších předpisů
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(5) Pro odložení stavebního odpadu je možné si u Služeb města objednat kontejner, který
bude přistaven a odvezen za úplatu stanovenou Službami města.
(6) Náklady spojené s přistavením, odvezením a uložením odpadu hradí původce
odpadu6.“
Čl. 9
Zrušovací ustanovení
Zrušuje se obecně závazná vyhláška města Brumov-Bylnice č. 7/2007, o stanovení systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a
nakládání se stavebním odpadem na území města Brumov-Bylnice ze dne 6. 12. 2007.
Čl. 10
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyhlášení.

...................................
Václav Bližňák
místostarosta
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..........................................
Zdeněk Blanař
starosta

Příloha č. 1 k obecně závazné vyhlášce města Brumov-Bylnice č. 4/2015, o stanovení systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání
se stavebním odpadem na území města Brumov-Bylnice
Stanoviště zvláštních sběrných nádob pro shromažďování tříděného odpadu uvedeného v čl. 3
odst. 1 vyhlášky

1. Zápotočí
2. U Vodárny
3. Mlýnská
4. Rozkvět
5. Rozkvět
6. A. Kutinové
7. Uhlové
8. Na Vyhlídce
9. Podzámčí
10. Hodňov
11. Fr. Louckého
12. Pivovarská
13. Školní
14. 1. května
15. Družba
16. Družba
17. Družba
18. Družba
19. Družba
20. Družba
21. Družba
22. Družba
23. Družba
24. Družba
25. Družba
26. Družba
27. Družba
28. Družba
29. Říky
30. Hrbáč
31. Hrbáč
32. Hrbáč, Slunečná
33. Široká
34. Široká
35. Mýto
36. Na Poříčí
37. Lůčky
38. Vlárská
39. Svatý Štěpán
40. Svatý Štěpán
41. Sidonie
42. Sidonie
43. Sidonie
44. Sidonie

– u č.p. 603
– u č.p. 616
– u č.p. 661
– mezi č.p. 701, 702 a 703, 704
– mezi č.p. 712, 713, 714 a 715, 716, 717
– u č.p. 675, potraviny Ritter čp.674
– č.p. 784
– u č.p. 804
– u muzea čp. 861
– u č.p. 1406
- u č.p. 942
– u č.p. 956
– u č.p. 1030
– u č.p. 1062 (Hůrka)
– u č.p. 1211
– u č.p. 1210
– u č.p. 1209
– u č.p. 1205, 1206
– u č.p. 1207, 1208
– ve Sběrném dvoře
– u č.p. 1220
– u č.p. 1197
– u č.p. 1196
– u č.p. 1190
– u č.p. 1213,1214
– u zdravot střediska č.p. 1189
– u Měst. kulturního střediska čp. 1188
- u školní jídelny čp. 1178
- u dětského hřiště
– u RD čp. 1135
– u č.p. 1158,1164
– u č.p. 1307
– u školy, u č.p. 146
– u obchodního centra
– u DDM, u č.p. 184
– u č.p. 390
– u č.p. 422
– u č.p. 302
- u čp. 143
- Fichtův můstek
- u bytového domu čp. 9
- naproti čp. 18
- potraviny u čp. 135
- Chaloupky

Příloha č. 2 k obecně závazné vyhlášce města Brumov-Bylnice č. 4/2015, o stanovení
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města Brumov-Bylnice
Objekty na samotách, jejichž obyvatelé můžou pro shromažďování tříděných odpadů
uvedených v čl. 3 odst. 1 vyhlášky a směsného komunálního odpadu uvedeného v čl. 7
vyhlášky využít barevně rozlišeny pytle blíže uvedeny v čl. 3 odst. 8 a v čl. 7 odst. 6
vyhlášky
Katastrální území Brumov
ulice Pluskalova
ulice Kloboucká

– stavby s č.p. 960
– stavby s č.p. 761 a 762,

Katastrální území Bylnice
Díly
Hluboče
Bylničky
Mýto

– stavba s č.p. 246, 243
– stavby s č.p. 250, 251, 255, 256,
– stavby s č.p. 238, 239, 240, 241, 242,
– stavby s č.p. 27 a 65,

Katastrální území Svatý Štěpán
stavby s č.p. 62, 96, 97, 98, 141,
Katastrální území Sidonie
stavba s č.p. 115.

