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Obecně závazná vyhláška
města Bohumína

Č. 312014,

o stanovenĺ systému shromažd‘ování, sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňovánĺ komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na územĺ

města Bohumĺna

Zastupitelstvo města Bohumína se na svém zasedání dne 9.6.2014 usnesením č. 306/23
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:

či. I
Úvodní ustanovení

Tato obecně závazná vyhláška (dále jen „vyhláška‘) stanovuje systém shromažd‘ování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na
území města Bohumína, včetně nakládání se stavebním odpadem1.

Čl..2
Třídění komunálního odpadu

1) Komunální odpad se třídí na:

a) tříděný odpad, kterým je papír, nápojové kartony, sklo bílé a sklo barevné, plasty, včetně
PET lahví, plechovky od nápojů,

b) kovy,
c) biologicky rozložitelný odpad,
d) objemný odpad,
e) nebezpečné složky komunálního odpadu,
f) směsný odpad.

2) Směsný odpad je zbylý komunální odpad po stanoveném vytřídění dle
odst. 1 písm. a), b), c), d), e).

Či.3
Shromažd‘ovánĺ tříděného odpadu

1) Tříděný odpad je shromažďován do zvláštních sběrných nádob.
2) Zvláštní sběrné nádoby jsou umístěny na určených stanovištích (viz příloha č. 1).
3) Zvláštní sběrné nádoby jsou barevně odlišeny a označeny příslušnými nápisy:

název odpadu barevné označení nápis
papír a lepenka modrá papír
sklo bílé bílá sklo bílé
sklo barevné zelená sklo barevné
plasty, PET láhve, plechovky od nápojů,
nápojové kartony žlutá plasty.

1
Vyhláška 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)



Čl.4
Sběr a svoz kovů

1) Kovy se odevzdávají:
a) ve sběrném dvoře komunálních odpadů, který je umístěn v areálu společnosti BM
servis a.s., ul. Koperníkova,
b) v mobilním sběrném dvoře komunálních odpadů, který je umisťován na stanovištích
v jednotlivých městských částech (viz příloha č. 2) podle harmonogramu platného pro
daný kalendářní rok.

2) Sběr a svoz kovů je zajišťován také dvakrát ročně pojízdnou sběrnou jejich
odebíráním na předem vyhlášených přechodných stanovištích přímo do zvláštních
sběrných nádob k tomuto sběru určených.

3) Informace o sběru a svozu jsou zveřejňovány v ekologickém kalendáři roznášeném do
všech domácností, na internetových stránkách města www.mesto-bohumin.cz, v
sekci ‚o městě/ekologické okénko“, v městských novinách OKO, v místním televizním
informačním kanále TIK.

Čl.5
Sběr biologicky rozložitelného odpadu

1) Biologicky rozložitelný odpad je odpad, který podléhá aerobnímu nebo anaerobnímu
rozkladu.

2) Biologicky rozložitelný odpad, který není kompostován v místě vzniku lze odevzdávat:
a) ve sběrném dvoře komunálních odpadů, který je umístěn v areálu společnosti BM
servis a.s., ul. Koperníkova,
b) v mobilním sběrném dvoře komunálních odpadů, který je umisťován na stanovištích
v jednotlivých městských částech (viz příloha č. 2) podle harmonogramu platného pro
daný kalendářní rok.

3) Informace o sběru a svozu jsou zveřejňovány v ekologickém kalendáři roznášeném do
všech domácností, na internetových stránkách města www.mesto-bohumin.cz ‚ v
sekci „o městě/ekologické okénko“, v městských novinách OKO, v místním televizním
informačním kanále TIK.

Čl.6
Sběr a svoz nebezpečných složek komunálního odpadu

1) Nebezpečné složky komunálního odpadu se odevzdávají:
a) ve sběrném dvoře komunálních odpadů, který je umístěn v areálu společnosti BM
servis a.s., ul. Koperníkova,
b) v mobilním sběrném dvoře komunálních odpadů, který je umisťován na stanovištích
v jednotlivých městských částech (viz příloha č. 2) podle harmonogramu platného pro
daný kalendářní rok,
c) ve sběrném místě v areálu společnosti VlAD RUS a.s., provoz Recyklace, ul.
Revoluční.

2) Sběr a svoz nebezpečných složek komunálního odpadu21‘ je zajišťován také dvakrát

Vyhláška 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)



ročně pojízdnou sběrnou jejich odebíráním na předem vyhlášených přechodných
stanovištích přímo do zvláštních sběrných nádob k tomuto sběru určených.

3) Informace o sběru a svozu jsou zveřejňovány v ekologickém kalendáři roznášeném do
všech domácností, na internetových stránkách města www.mesto-bohumin.cz, v
sekci „o městě/ekologické okénko‘, v městských novinách OKO, v místním televizním
informačním kanále TIK.

Čl.7
Sběr a svoz objemného odpadu

1) Objemný odpad je takový odpad, který vzhledem ke svým rozměrům nemůže být
umístěn do sběrných nádob (např. koberce, matrace, nábytek...)

2) Objemný odpad lze odevzdávat:
a) ve sběrném dvoře komunálních odpadů, který je umístěn v areálu společnosti BM
servis a.s., ul. Koperníkova,
b) v mobilním sběrném dvoře komunálních odpadů, který je umisťován na stanovištích
v jednotlivých městských částech (viz příloha č. 2) podle harmonogramu platného pro
daný kalendářní rok.

3) Informace o sběru a svozu jsou zveřejňovány v ekologickém kalendáři roznášeném do
všech domácností, na internetových stránkách města www.mesto-bohumin.cz ‚ v
sekci „o městě/ekologické okénko“, v městských novinách OKO, v místním televizním
informačním kanále TIK.

Čl.8
Shromažd‘ování směsného odpadu

1) Směsný odpad se shromažd‘uje do sběrných nádob. Pro účely této vyhlášky sběrnými
nádobami jsou:

a) typizované sběrné nádoby popelnice, kontejnery, určené ke shromažďování
směsného komunálního odpadu,

b) odpadkové koše, které jsou umístěny na veřejných prostranstvích v obci, sloužící pro
odkládání drobného směsného komunálního odpadu.

2) Stanoviště sběrných nádob je místo, kde jsou sběrné nádoby trvale nebo přechodně
umístěny za účelem odstranění směsného odpadu oprávněnou osobou. Stanoviště
sběrných nádob jsou individuální nebo společná pro více uživatelů.

Čl.9
Nakládání se stavebním odpadem

1) Stavební odpad je stavební a demoliční odpad. Stavební odpad není odpadem
komunálním.

2) Stavební odpad lze použít, předat či zlikvidovat zákonem stanoveným způsobem.
3) Pro odložení omezeného množství stavebního odpadu je možné využít výhradně

sběrný dvůr, který je umístěn v areálu společnosti BM servisu a.s, ul. Koperníkova.
Omezeným množstvím stavebního odpadu se pro účely této obecně závazné vyhlášky
rozumí 1 středně velký vozík (o rozměrech 120 x 240 x 30 cm) na jeden rodinný dům
nebo jeden byt v případě bytové zástavby za kalendářní rok.



Ing. Lumír Macura
místostarosta

SŇATO;

Či. 10
Závěrečná ustanovení

1) Nabytím účinnosti této vyhlášky se zrušuje Obecně závazná vyhláška města Bohumína
č. 4/2005 o systému shromažd‘ování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
odpadů vznikajících na území města Bohumína, včetně systému nakládání se
stavebním odpadem.

2) Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1.1. 2015.

Vyvěšeno na úřední desce městského úřadu dne‘
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Příloha Č. 1
URČENÁ STANOVIŠTĚ PRO SHROMAŽĎOVÁNÍ TŘÍDĚNÉHO ODPADU

Nový Bohumín - za parkem Petra Bezruče
Koperníkova - v blízkosti Penzionu ve věži
Janáčkova - zimní stadión, bazén
Janáčkova - garáže
Palackého- Hamkrám
Koperníkova - mostek
Šunychelská - zahradkářská osada
Družstevní

Nový Bohumín - v centru
Vrchlického - solná jeskyně
Vrchlického - úřad práce
Tyršova
Kavárna - dvůr
Městský úřad - za budovou B
Spojka mezi ulicemi Studentská a 9.května
9. května - vriitroblok domů
Alšova - rehabilitační středisko
Poděbradova
Čáslavská - dům služeb
Čáslavská - občerstvení hladové okno
Vnitroblok - dvůr za Tágem
Vnitroblok mezi ul. Štefánikova a Čáslavská
Nádražní - schody na most
Nádražní - u pošty
Studentská - finanční úřad
Nám. Budoucnosti - kotelna
Vnitroblok - za drogerií na schodech - Teta
Nám. Budoucnosti - u MŠ Čáslavská
Fügnerova - restaurace Kuželna
Spojka mezi ulicemi Husova a Vrchlického
Tř. Dr. E. Beneše - prodejna Hruška
Sběrný dvůr Koperníkova
Šunychelská - restaurace Belfast
Šunychelská - Kassi bar
Nádraží ČD - lávka pro pěší

Nákupní střediska
9.května - Billa
Čs. armády - Albert
Okružní - Hruška
9. května - Kaufland

Sídliště Nerudova
Vnitroblok naproti hřbitova
Vnitroblok za hřbitovem
Bývalá kotelna - sportcentrum
Veterinární klinika
Čáslavská - úřad práce, kontaktní pracoviště
Slezská diakonie - středisko SALOME
Mírová - naproti garáží (uslepená část)
Obchodní centrum Kotelna - č.p. 1017
Obchodní centrum Kotelna - č.p. 1157
Vnitroblok ul. Osvoboditelů
Školní hřiště ZŠ Čs. armády
Centrum mladé rodiny Bobeš



Sídliště Okružní, Jateční
Okružní - věžák za požární zbrojnicí
Okružní - klub seniorů
Okružní - malometrážní domy
Naproti ZŠ Čs. armády
Střed sídliště - u parkoviště
Jateční - uprostřed vnitrobloku
Jateční - vedle el.rozvodny
Okružní - vedle MŠ
Vedle věžáku č.p. 1053
Jateční - firma BSK

Sídliště Sv. Čecha
Čs. armády - parkoviště
Hotel Elba
V blízkosti MŠ Raf.lesík
Dům Slunečnice - u vodotrysku
Dům Slunečnice - u budovy

Lokalita za mostem
Fibichova
Máchova
Revoluční - věžáky u vrátnice býv.ŽDB
Bezručova - u mostku

Starý Bohumín
Náměstí Svobody
Před vstupem do nemocnice
Areál nemocnice
Okraj ní
Slezská - naproti požární zbrojnice
S.K.Neumanna - tenisové kurty
Slezská - záchytné parkoviště
Na Koutě
P.Cingra
P.Cingra-zahradkářská osada
Charitní dům

Záblatí
Tovární
Rychvaldská - u požární zbrojnice
Budovatelská
Pošta
Na Úvoze
Anenská
Sokolovna
Sokolská

Skřečoň
Úvozní - dole
Úvozní - rozcestí
Kostel
Obchod Hanusek
Zátiší
Mládežnická - zahradkářská osada
Restaurace U Keconě
Mládežnická - v blízkosti ul. Blatná
Čerpací stanice pohonných hmot



Nová Ves
Opletalova - naproti restaurace Na Valech
Boční - naproti obchůdku

Pudlov
Pošta
Čs. armády - bývalá Rybena
Na Chalupách garáže
Na Výsluní
Louny
Trnková
Rolnická
Drátovna - garáže
Školní

Vrbice
Restaurace U Zvonu - parkoviště
Ostravská - mostek
U palírny

Šunychl
Šunychelská - mostek
Diagnostický ústav
Ovocná - firma Progres
Kališok

Kopytov
Točna

Školy
Učiliště Husova
Gymnázium
ZŠ Čs. armády
ZŠ Trnkova
ZŠ Benešova
ZŠ Skřečoň

Hřbitovy
Nový Bohumín
Starý Bohumín
Skřečoň
Záblatí

Příloha č. 2
URČENÁ STANOVIŠTĚ MOBILNÍHO SBĚRNÉHO DVORU

Vrbice - Ostravská (restaurace U Zvonu)
Šunychl - Šunychelská (u mostku)
Nová Ves - Opletalova (restaurace Na Valech)
Skřečoň - 1. máje (sklad u pneuservisu)
Záblatí - Sokolská (za hasičskou zbrojnicí)
Záblatí - Tovární (u kotelny)
Nový Bohumín - Jateční (parkoviště)
Starý Bohumín - Slezská (parkoviště)
Pudlov - Ostravská (vedle č.p.359)


