Město Brumov-Bylnice
ZASTUPITELSTVO MĚSTA

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA
č. 3/2020,
kterou se mění obecně závazná vyhláška 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, ve znění obecně závazné vyhlášky č. 4/2016 a obecně
závazné vyhlášky č. 1/2019
Zastupitelstvo města Brumov-Bylnice se na svém zasedání dne 17.12.2020 usnesením
č. 166/12/ZM/2020 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, tuto obecně závaznou vyhlášku
(dále jen „tato vyhláška“):

Čl. 1
Obecně závazná vyhláška 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, ve znění obecně závazné vyhlášky č. 4/2016 ze dne 22. 9.
2016, a obecně závazné vyhlášky č. 1/2019 ze dne 12.12.2019 se mění takto:
Čl. 8 včetně nadpisu zní:
„Čl. 8
Nakládání se stavebním odpadem
(1) Stavebním odpadem se rozumí stavební a demoliční odpad1. Stavební odpad není
odpadem komunálním.
(2) Stavební odpad lze použít, předat či odstranit pouze zákonem stanoveným způsobem.

1

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

(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“).
(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
odpadu2.“
Čl. 2
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti 1. ledna 2021.
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Bc. Antonín Strnad
místostarosta

Kamil Macek
starosta

Vyvěšeno na úřední desce dne:
Sejmuto z úřední desky dne :
Pořadové číslo vyvěšení:
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§ 4 odst. 1 písm. x) zákona o odpadech
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