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     schválena zastupitelstvem města  dne  8.11.2001 
 
 
 



Zastupitelstvo města Bohumína  schválilo na svém jednání dne 8.11.2001 na základě 
ustanovení § 10 písm. a)  a   § 84 odst. 2 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení) a v souladu s § 17  odst. 2 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých 
dalších zákonů (dále jen “zákon o odpadech“) tuto obecně závaznou vyhlášku. 
 

 
Článek 1. 

Předmět a působnost vyhlášky 
 

1.Tato vyhláška stanovuje systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a 
odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území města Bohumína a systém 
nakládání se stavebním odpadem na území města Bohumína. 

 
2. Tato vyhláška je závazná pro všechny fyzické osoby, které produkují odpad a žijí na území 

města, dále pro vlastníky a správce nemovitostí na území města a pro pořadatelé kulturních, 
obchodních, sportovních, společenských a jiných obdobných akcí konaných ve městě. 

 
• 

• 

• 

 
 

Článek 2. 
Definice pojmu odpad a další základní pojmy 

 
1. Odpad je každá movitá věc, které se osoba zbavuje nebo má úmysl nebo povinnost se jí 

zbavit a přísluší do některé ze skupin odpadů uvedených v příloze č. 1 k zákonu o odpadech. 
 
2. Osoba má povinnost zbavit se movité věci, příslušející do některé ze skupin odpadů 

uvedených v příloze č. 1 k zákonu o odpadech, jestliže ji nepoužívá k původnímu účelu a 
věc ohrožuje životní prostředí nebo byla vyřazena na základě zvláštního právního předpisu. 

 
3. Komunálním odpadem je veškerý odpad vznikající na území obce při činnosti fyzických 

osob,  s výjimkou odpadů vznikajících u právnických osob nebo fyzických osob 
oprávněných k podnikání. 

 
4. Nakládání s odpady je jejich shromažďování, soustřeďování, sběr, výkup, třídění, přeprava 

a doprava, skladování, úprava, využívání a odstraňování. 
 
5. Nebezpečným odpadem je  odpad uvedený v Seznamu nebezpečných odpadů uvedeném v 

prováděcím právním předpise a jakýkoliv jiný odpad vykazující jednu nebo více 
nebezpečných vlastností uvedených v příloze č. 2  k zákonu o odpadech. 

 
6. Separovaný sběr je samostatný sběr některých komodit komunálního odpadu do speciálních 

sběrných nádob (papír, plasty, sklo, aj.). 
 

7. Velkoobjemový odpad je takový komunální odpad, který s ohledem na své rozměry či 
hmotnost nelze odkládat do běžných sběrných nádob  (např. nábytek a jeho části,  koberce, 
sporáky, pračky, aj.). 

 
8. Mobilní sběr odpadů je svoz určených složek komunálního odpadu, zajištěný v 

pravidelných intervalech na určených místech a v určeném časovém úseku prostřednictvím 



speciálního vozidla pověřené osoby. 
 
9. Zbytkový komunální odpad je složka komunálního odpadu,  která zůstává po vytřídění 

skla, plastů, papírů, velkoobjemového, nebezpečného odpadu a případně dalších komodit. 
• 

• 

• 

• 
• 

• 

 
10.Stavební odpad je odpad vznikající při výstavbě a demolicích objektů. Jedná se o všechny 

druhy odpadů vznikajících při stavební činnosti a jsou v Katalogu odpadů takto označeny 
(např. beton, cihly, keramika, asfalt, dehet, vytěžená zemina, izolační materiály a jiné 
stavební a demoliční odpady, aj.). 

 
11.Sběrné nádoby jsou nádoby  určené ke shromažďování komunálního odpadu do doby jeho 

svozu. Jedná se o typizované nádoby (tzv. popelnice nebo kontejnery), které splňují 
technické parametry podle zvláštních předpisů. 

 
12.Stanoviště sběrných nádob jsou místa, kde jsou sběrné nádoby trvale umístěny za účelem 

shromažďování komunálního odpadu, nebo přechodně, pouze za účelem jejich 
vyprazdňování. 

 
13.Oprávněnou osobou je každá osoba, která je oprávněna k nakládání s odpady podle zákona 

o odpadech nebo podle zvláštních právních předpisů. 
 

14.Pověřená osoba je každá oprávněná osoba, která na základě smlouvy s městem zajišťuje 
nakládání s komunálním odpadem na území města.  

 
15. Správce nemovitosti je fyzická či právnická osoba, která  na základě smlouvy s vlastníkem 

nemovitosti vykonává povinnosti spojené se správou nemovitosti. 
 

 
 
 
 
 

Systém nakládání s komunálním odpadem 
 

Článek  3. 
Třídění odpadů  

 
 1. Komunální odpad se třídí na následující složky: 
 

a) papír, 
b) sklo bílé a barevné, 
c) plasty, 
d) nebezpečné složky komunálního odpadu, 
e) velkoobjemový odpad, 
f) zbytkový odpad, 
g) další složky určené městem. 
 



 
Článek 4. 

• 
• 

Místa určená pro odkládání odpadů  
 

1. Místa pro odkládání odpadů jsou: 
- sběrné nádoby pro jednotlivé složky odpadů, 
- místa určená pro mobilní sběr odpadů, 
- sběrny a výkupny odpadů, 
- specializované obchody, 
- lékárny, 
- jiná místa, pokud je v nich organizován sběr určitých složek odpadu nebo jejich zpětný 

odběr. 
 

2.  Místem určeným pro odkládání tříděného odpadu: papírů, skla bílého, skla barevného a 
plastů   jsou speciální nádoby na separovaný sběr, které jsou rozmístěné na určených 
místech ve městě. 

 
3. Místem  určeným pro odevzdání  nebezpečných složek komunálního odpadu jsou: 

- zastávky pojízdné sběrny v rámci pravidelného svozu (harmonogram svozu a vyjmenované 
druhy sváženého odpadu jsou uvedeny v odpadovém kalendáři pro daný kalendářní rok, 
který mají k dispozici všechny rodiny, dále je zveřejňován v místním tisku - OKO a 
prostřednictvím televizního informačního kanálu - TIK, případně jiným vhodným 
způsobem), 
 
- lékárny - zde je možno odložit do speciálních nádob vyřazené a nepotřebné léky, 
 

  - vybrané prodejny elektrospotřebičů - zde je možno odložit do speciálních nádob 
upotřebené a vyřazené baterie - monočlánky. 

 
4. Místem  určeným pro odkládání  velkoobjemového odpadu jsou velkoobjemové kontejnery, 

jejichž rozmísťování na stálá stanoviště probíhá pravidelně v intervalu 1x za měsíc  na dobu 
jednoho týdne (termíny přistavení na jednotlivá stanoviště jsou uvedeny v odpadovém 
kalendáři pro příslušný kalendářní rok). 

 
5. Místem  určeným pro odkládání zbytkového odpadu jsou popelnice o objemu 110 l, 

kontejnery 1100 l, sídlištní kontejnery 7 m3 , případně jiné typizované sběrné nádoby 
splňující technické parametry podle zvláštních předpisů. 

 
6. Místem určeným pro odkládání  drobného  odpadu na veřejném prostranství jsou odpadkové 

koše - zde je možno odložit drobné odpady např. obaly od nanuků, cukrovinek a pod.). 
 
7. Místem pro odkládání psích exkrementů v sáčcích jsou zejména označené speciální 

odpadkové koše k tomuto účelu určené. 
 



8. Každý, kdo se zbavuje autovraku, je povinen autovrak předat pouze osobám, které jsou 
provozovateli zařízení k využívání, odstraňování, sběru nebo výkupu autovraků. 

 Článek 5. 
Stanoviště sběrných nádob 

 
1. Sběrné nádoby se umísťují na stálých stanovištích pro ně vyhrazených tak, aby nepůsobily 

hygienické nebo estetické závady, překážku na chodnících, parkovištích a komunikacích a 
byly dobře přístupné pro naplňování a vyprazdňování.  

 
2. Pro umístění sběrných nádob na přechodné stanoviště může být použito veřejného 

prostranství, avšak jen na dobu nezbytně nutnou pro jejich vyprazdňování a to tak, aby 
nebyla vytvořena dopravní překážka. 

 
Článek 6. 

Stanovení počtů nádob a četností svozů 
 

1. Vlastník nebo správce nemovitosti si zajistí sám nebo prostřednictvím pověřené osoby 
potřebný počet sběrných nádob o dostatečném objemu na uložení zbytkového komunálního 
odpadu. Četnost svozu sběrné nádoby zajišťuje vlastník nebo správce nemovitosti s 
pověřenou osobou. 

 
Pro účely této vyhlášky jsou stanoveny: 
Četnosti svozu: 
popelnice 110 l  1x za 14 dní u rodinných domů, 

  1x za 14 dní, 1x za týden, 2x za týden u ostatních obytných 
domů, 

kontejner 1100 l  1,2,3 x za týden u ostatních obytných domů, 
sídlištní kontejnery 7 m3 2,3,4 x za týden u ostatních obytných domů. 
  
Počet osob na jednu sběrnou nádobu: 
popelnice 110 l  maximálně 5 osob (v domě bez vytápění tuhými palivy při četnosti

     svozu 1x 14 dnů), 
kontejner 1100 l  60 - 70 osob při četnosti svozu 2x týdně, 
sídlištní kontejnery 7 m3 420 - 450 osob při četnosti  svozu 2x týdně. 

 
 

Článek 7. 
Povinnosti fyzických osob 

 
1. Fyzické osoby jsou povinny: 

a) zapojit se do stanoveného systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a 
odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území města Bohumína, 



b) odpad odděleně shromažďovat, třídit a předávat k využití a odstranění dle výše uvedeného 
systému, 

c) odpad třídit na složky uvedené v čl. 3. této Obecně závazné vyhlášky, 
d) vytříděný papír, sklo, plasty odkládat do označených sběrných nádob, 
e) třídit nebezpečné složky komunálního odpadu, odděleně je shromažďovat a předávat do 

pojízdné sběrny nebezpečných odpadů, 
f) objemný odpad odkládat do velkokapacitních kontejnerů, 
g)  zbytkový odpad odkládat do určených sběrných nádob, 
h) odpad ze septiků a žump zneškodňovat v zařízeních k tomu způsobilých, to je  na 

čistírnách odpadních vod, 
i) naplňovat sběrné nádoby tak, aby  bylo možné jejich  řádné uzavření a aby při manipulaci 

s nimi odpad z nich nevypadával, 
j) udržovat čistotu v okolí sběrných nádob. 
 

2. Obecně se zakazuje: 
a) odkládat odpady mimo sběrné nádoby, vysypávat shromážděný odpad ze sběrných nádob 

a odpadkových košů a tak vytvářet nepovolené skládky odpadů na území města, 
b) zcizovat  shromážděný odpad ze sběrných nádob, 
c) ukládat do sběrných nádob na zbytkový  odpad látky tekuté, výbušné, stavební odpad, 

odpad ze zeleně, nebezpečné složky komunálního odpadu, zdravotně závadný odpad, 
uhynulá zvířata a podobně, 

d) využívat sběrných nádob k jiným účelům nebo pro ukládání jiných odpadů, než pro které 
jsou určeny, 

e) ukládat do velkoobjemových kontejnerů směsný komunální odpad včetně popela, 
f)  zapalovat odpad ve sběrných nádobách, sběrné nádoby ničit, poškozovat, 
g) pálit odpady na otevřeném ohni a v tepelných zdrojích, které nejsou přímo určené ke 

spalování odpadů. 
 
 
 

    Článek 8. 
Povinnosti vlastníků a správců nemovitostí 

 
Vlastníci, správci nemovitostí jsou povinni: 
a) zajistit stálé, eventuálně přechodné stanoviště pro sběrné nádoby, 
b) zajistit dostatečný počet funkčních nádob a potřebnou četnost svozů prostřednictvím 

pověřené osoby, 
c) zajistit fyzickým osobám užívajícím nemovitost nepřetržitý přístup ke sběrným nádobám, 
d) udržovat pořádek a čistotu na stálém i přechodném stanovišti sběrných nádob, 
e) sběrné nádoby umísťovat na přechodném stanovišti jen na den svozu odpadů nejpozději 

do 6,00 hod. na dobu nezbytně nutnou a to tak, aby k nim měla přístup pověřená osoba 
provádějící svoz odpadů; umístěním sběrné nádoby nesmí být způsobena dopravní 



překážka, 
f) zajistit bezpečný přístup a schůdnost přístupových cest ke stanovišti sběrných nádob po 

celý rok včetně úklidu sněhu a posypu ledu na přístupových cestách, 
g) učinit veškerá opatření k ochraně své nemovitosti, která lze na nich vyžadovat, aby 

zabránili odkládání odpadu na ní. Neučiní-li tak, přechází na nich povinnost zajistit 
zneškodnění odpadu na své vlastní náklady. 

  
  
 

Článek 9. 
Povinnosti pořadatelů kulturních, obchodních, sportovních, společenských a jiných 

obdobných akcí 
 

Pořadatelé kulturních, obchodních, sportovních, společenských a jiných obdobných akcí jsou 
povinni v místech jejich konání umísťovat dostatečný počet sběrných nádob na odpad a 
zabezpečit odvoz a odstranění v nich shromážděného odpadu, jakož i úklid okolí stanoviště 
sběrných nádob a to jak během konání, tak i po ukončení těchto akcí. 
 
 
 

Článek 10. 
Povinnosti pověřené osoby 

Pověřená osoba je povinna : 
a)  zajistit nakládání s komunálním odpadem v souladu se smlouvami uzavřenými s městem, 
b) vyřizovat objednávky a uzavírat jménem města smlouvy s fyzickými osobami, vlastníky či 

správci nemovitosti o zapojení do systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, 
využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území města Bohumína, 

c) pravidelně svážet vytříděné složky komunálního odpadu umístěné v separačních nádobách a 
velkoobjemových kontejnerech podle schválených harmonogramů,  

d) pravidelně svážet  komunální odpad na základě objednávek a v souladu se smlouvami 
uzavřenými s vlastníky nebo správci nemovitosti, 

e) provádět vyprazdňování sběrných nádob tak, aby nedocházelo k hygienickým závadám, 
škodám na majetku a škodám na zdraví, 

f)  vracet po vyprázdnění sběrné nádoby na stálá nebo přechodná stanoviště, 
g) zajistit náhradní svoz v případě neuskutečnění služby vlivem nepředvídatelných okolností a 

to nejpozději do 24 hodin, 
h) odstranit okamžitě nečistoty, dojde-li při přemísťování a vyprazdňování sběrných nádob ke 

znečištění okolí stanoviště, 
i) uvědomit vlastníka či uživatele sběrné nádoby o závadném obsahu sběrné nádoby (uložení 

odpadu, pro který není sběrná nádoba určena) a upozornit ho na povinnost tuto skutečnost 
odstranit, 

j) provádět pravidelnou údržbu sběrných nádob, které jsou v jejich vlastnictví, aby nebyla 



narušena jejich funkčnost a estetický vzhled. 
 

 
Článek 11. 

Nakládání se stavebním a demoličním odpadem 
 

1. Fyzická osoba, která produkuje stavební odpad, je povinna odpad třídit a  nabídnout ho k 
využití provozovatelům zařízení na úpravu stavebního odpadu. Netříděný směsný stavební 
odpad je povinna  odstranit v souladu s platnými právními předpisy.  

2. Využití i odstranění odpadů si zajišťuje fyzická osoba, která produkuje stavební odpad 
samostatně v souladu s platnými právními předpisy na vlastní náklady. 

3. Vozidla přepravující stavební odpad musí mít tento odpad zajištěn před únikem nečistot a  
prachu do ovzduší. 

4. Pokud dojde během přepravy ke znečištění komunikací, přepravce je povinen toto znečištění 
odstranit. 

 
  
 
 

Článek 12. 
Cena za  provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a 

odstraňování komunálních odpadů  
 

1. Cenu za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování 
komunálních odpadů  platí fyzické osoby městu prostřednictvím pověřené osoby ve výši, 
která je v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů a je 
stanovena pro každý kalendářní rok  radou města. 

2. Fyzické osoby platí stanovenou cenu za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, 
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů bez ohledu na vlastnictví sběrné 
nádoby.  

3. V rodinných domech je prováděna úhrada stanovené ceny za provoz systému 
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na 
základě objednávek ve dvou pololetních splátkách vždy do 15.3. a 15.9. na základě doručené 
složenky pověřenou osobou. 

4. V ostatních obytných domech  je prováděna úhrada stanovené ceny za provoz systému 
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů v 
souladu s uzavřenými smlouvami, na základě doručených faktur pověřenou osobou. 
Vynaložená částka se rozpočítává mezi nájemníky. 

5. Není-li zaplacena stanovená cena  za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, 
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů v požadovaném termínu, je zastaven 
odvoz odpadů, záležitost následně řeší osoby pověřené Městským úřadem Bohumín. 

 



 
 
 

Článek 13. 
Sankce 

 
1. Porušení této Obecně závazné vyhlášky lze postihovat podle zvláštních právních předpisů 1). 
 
 

Článek 14. 
Kontrolní činnost  

 
1. Dodržování této Obecně závazné vyhlášky jsou oprávněni kontrolovat: 

strážníci Městské policie, 
osoby pověřené Městským úřadem Bohumín, 
Policie České republiky. 
 

2. Jakékoliv sporné případy řeší a rozhodují o nich osoby pověřené Městským úřadem 
Bohumín. 

 
 

Článek 15. 
Přechodná a zrušovací ustanovení 

 
Nabytím účinnosti této vyhlášky se ruší Obecně závazná vyhláška č. 19, o nakládání s 
komunálním a stavebním  odpadem na území  města Bohumína, schválená městským 
zastupitelstvem  dne 26.3.1998.  
 
 

Článek 16. 
Účinnost vyhlášky 

 
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1.1.2002. 
 
 

............................      ........................................ 
Ing. Petr  V í c h a                                                              Mgr. Věra   P a l k o v á 
starosta města      zástupkyně  starosty 
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1)  - zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích v platném znění 

- zákon č. 185/2001 Sb.,  o odpadech a o změně některých dalších zákonů v platném znění 



- zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) v platném znění 
 
 
 
 


