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                                    OZV č. 4 / 2005 
 

 
 
 
 
 

____________________________ 
O B E C N Ě  Z Á V A Z N Á  V Y H L Á Š K A 

M Ě S T A  B O H U M Í N  
 
 

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

včetně systému nakládání se stavebním odpadem 
 

 
Schválena zastupitelstvem   města dne  19.10.2005  

Nabyla účinnosti dne  1.1.2006 
____________________________________________________________________________ 
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O B E C N Ě     Z Á V A Z N Á     V Y H L Á Š K A 

 
Města Bohumína  

 
 

o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování 
komunálních odpadů vznikajících na území města Bohumína, včetně systému nakládání 

se stavebním odpadem 
 
Zastupitelstvo města Bohumína  na svém jednání dne 19.10.2005  schválilo usnesením č.294/24 
na základě ustanovení § 10 písm. d)  a  § 84 odst. 2 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů,  a v souladu s § 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“) 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. 

 
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.). 
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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.  
 
 

Systém nakládání s komunálním odpadem 
 

Článek  3 
Třídění odpadů  

 
 1. Komunální odpad se třídí na následující složky: 

a) papír, 
b) sklo bílé 
c) sklo barevné, 
d) plasty, 
e) nebezpečné složky komunálního odpadu, 
f) velkoobjemový odpad, 
g) zbytkový odpad, 
h) další složky určené městem 1). 
 

1)   Městský úřad Bohumín, odbor životního prostředí a služeb 
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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, 
- zařízení ke sběru nebo výkupu odpadů, 
- lékárny, 
- specializované prodejny 
- jiná   místa,  pokud  je  v  nich  organizován  sběr určitých  složek  odpadu  nebo  zpětný odběr 
   výrobků. 
 
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 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), 
-  vrátnice areálu provozu Recyklace, ŽDB a.s. v pracovních dnech od 7.00 do 13.00 hodin, 
-  lékárny -  odevzdávání vyřazených a nepotřebných léků. 
 

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. Zařízení ke sběru nebo výkupu odpadů jsou místa pro odevzdávání odpadů v souladu  s jejich 
schválenými provozními řádem. 

 
8. Místem  zpětného  odběru  výrobků  jsou   místa  prodeje   těchto  výrobků,   pojízdná   sběrna 
     nebezpečných odpadů, vrátnice areálu provozu Recyklace ŽDB a.s., areál BM servisu a.s. 
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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 
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 článku  3 této Obecně závazné vyhlášky a odkládat je na 
určená místa dle článku 4 této Obecně závazné vyhlášky, 

d) naplňovat sběrné nádoby tak, aby  bylo možné jejich  řádné uzavření a aby při manipulaci 
s nimi odpad z nich nevypadával, 

e) 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, 
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         
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)  sběrné nádoby jakkoliv poškozovat, ničit. 
g) bránit svým jednáním pravidelnému svozu odpadů, vjezdu sběrných vozidel a narušení 

daného systému. 
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Článek 7 
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 8 
Sankce 

 
1. Porušení této Obecně závazné vyhlášky lze postihovat podle zvláštních právních předpisů 2). 
 
 
 

Článek 9 
Kontrolní činnost  

 
 Dodržování této Obecně závazné vyhlášky jsou oprávněni kontrolovat: 
strážníci Městské policie, 
osoby pověřené Městským úřadem Bohumín. 

 
 

Článek 10 
Přechodná a zrušovací ustanovení 

 
Nabytím účinnosti této vyhlášky se ruší Obecně závazná vyhláška č. 5/2001 o systému 
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 
vznikajících  na  území  města  Bohumína,  včetně  systému  nakládání  se stavebním   odpadem 
schválená městským zastupitelstvem  dne 8.11.2001 . 
 
_________________ 
2)   zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích v platném znění 

 zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) v platném znění 
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Článek 11 
Účinnost vyhlášky 

 
Tato vyhláška nabývá účinnosti dne 1.1.2006. 
 
 
 

............................      ........................................ 
Ing. Petr  V í c h a                                                              Mgr. Věra   P a l k o v á 
       starosta                          místostarostka  
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O Z N Á M E N Í 
 

Na základě obecně závazné vyhlášky města Bohumína o systému 
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání                        a 
odstraňování komunálních odpadů vznikajících  na  území  města 
Bohumína, včetně systému nakládání se stavebním odpadem, 
schválené zastupitelstvem města dne 19.10.2005, která nabyla 
účinnosti dne 1.1.2006, je povinností vlastníků nebo správců 
nemovitostí zajistit si samostatně nebo prostřednictvím BM servisu 
a.s. potřebný počet sběrných nádob o dostatečném objemu na 
odkládání zbytkového komunálního odpadu. Četnosti svozů 
sběrných nádob zajišťují vlastníci nebo správci nemovitostí u 
pověřené organizace, BM servisu a.s. 
 
Četnosti svozů jsou následující: 
popelnice 110 l  četnost 1x14 dnů u rodinných domů, 
    1x14 dnů, 1x za týden, 2x za týden  

u ostatních obytných domů, 
 
kontejner 1 100 l 1,2,3x za týden  u ostatních obytných domů, 
sídlištní kontejner 7m3 2,3,4x 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 1x14 dnů), 
kontejner 1 100 l 60 – 70 osob při četnosti svozu 2x týdně, 
sídlištní kontejner 7m3 420 – 450 osob při četnosti svozu 2x týdně. 
 
   

 
 
 
                      Ing. Pavel Klimovič 
                                                                            vedoucí odboru životního prostředí a služeb 


