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STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO 
 

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2013, 

o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování 
komunálního odpadu vznikajícího na území statutárního města Brna 

 

Zastupitelstvo města Brna schválilo na svém Z6/020. zasedání konaném dne 11. 12. 2012 v souladu 
s ustanovením § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a § 17 odst. 2 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně 
některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku: 

 

 

ODDÍL I 

Obecná ustanovení 

 

Článek 1 

Účel vyhlášky 

 

 Vyhláška stanovuje systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování 
komunálního odpadu vznikajícího na území statutárního města Brna. 

 

Článek 2 

Vymezení pojmů 

 

Pro účely této vyhlášky jsou stanoveny tyto základní pojmy: 

a) komunální odpad1 je veškerý odpad vznikající na území obce při činnosti fyzických osob 
a který je uveden jako komunální odpad v prováděcím právním předpisu2, s výjimkou odpadů 
vznikajících u právnických osob nebo fyzických osob oprávněných k podnikání, 

b) využitelné složky odpadu jsou složky komunálního odpadu, které lze využívat, 

c) nebezpečné složky odpadu jsou složky komunálního odpadu, které mají jednu nebo více 
nebezpečných vlastností3,  

                                                 
1 § 4 odst. 1 písm. b) zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů 
2 Vyhláška č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států 
pro účely vývozu, dovozu, tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů 
(Katalog odpadů), ve znění pozdějších předpisů 
3 § 4 odst. 1 písm. a) zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů 

 



STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO 
OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2013, 
o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu 
vznikajícího na území statutárního města Brna 
________________________________________________________________________________ 
 

________________________________________________________________________________ 
Datum nabytí účinnosti: 1. 2. 2013 

Strana 3 (celkem 6)  
 

d) objemný odpad je složka komunálního odpadu, kterou vzhledem k jejím rozměrům nebo 
hmotnosti nelze uložit do sběrných nádob a nemá nebezpečné vlastnosti, 

e) směsný komunální odpad je složka komunálního odpadu zbylá po vytřídění využitelných 
složek, nebezpečných složek a objemného odpadu,  

f) sběrná nádoba je typizovaná nádoba určená k odkládání složek komunálního odpadu, kde jsou 
složky přechodně uloženy do doby svozu,  

g) stálé stanoviště je prostor pro trvalé umístění sběrných nádob na směsný komunální odpad 
vymezený pro tento účel  pro jednotlivé objekty. Stálá stanoviště sběrných nádob jsou 
individuální pro jednotlivé objekty nebo společná pro více objektů, 

h) svozové stanoviště je místo na veřejném prostranství k dočasnému umístění sběrných nádob 
na směsný komunální odpad v den svozu tak, aby sběrné nádoby byly volně a bezpečně 
přístupné pro svoz jejich obsahu. Při splnění uvedených podmínek může být svozovým 
stanovištěm i stálé stanoviště, 

i) sběrné středisko odpadů je vyhrazený, stavebně a technicky vybavený prostor pro odkládání 
využitelných a nebezpečných složek komunálního odpadu a objemného odpadu (seznam 
sběrných středisek včetně sortimentu odebíraných odpadů je uveden na webových stránkách 
pověřené svozové společnosti), 

j) dostatečný objem sběrné nádoby na směsný komunální odpad je takový vnitřní objem sběrné 
nádoby nebo součet vnitřních objemů sběrných nádob, který při frekvenci svozu odpadu a při 
počtu osob užívajících objekt umožňuje uložit veškerý směsný komunální odpad vznikající 
při provozu domácností v objektu do sběrné nádoby nebo nádob. Za dostatečný objem se 
považuje 28 litrů na osobu a týden, 

k) objekt je bytový a rodinný dům nebo stavba, ve které je alespoň jedna bytová jednotka, 

l) pověřená svozová společnost je v případě statutárního města Brna společnost Spalovna 
a komunální odpady Brno, akciová společnost, se sídlem Jedovnická 2, Brno, IČ: 60713470. 

 

ODDÍL II 

Komunální odpad 

 

Článek 3 

Třídění komunálního odpadu 

 

 Komunální odpad se třídí následovně: 

a) využitelné složky (např. papír, sklo, PET lahve, kovy, hliníkové plechovky od nápojů, 
nápojové kartony, biologicky rozložitelný odpad ze zahrad, pěnový polystyren), 

b) nebezpečné složky (např. baterie, akumulátory, kyseliny, louhy, zbytky barev a ředidel včetně 
obalů), 

c) objemný odpad, 

d) směsný komunální odpad. 
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Článek 4 

Místa pro odkládání nebo odevzdávání komunálního odpadu4 

 

(1)  Využitelné složky komunálního odpadu: 

a) sběrné nádoby na jednotlivé využitelné složky komunálního odpadu rozmístěné na území 
města Brna (např. papír, sklo tříděné na čiré a barevné, směs PET lahví, nápojových kartonů a 
hliníkových plechovek od nápojů), 

b) podzemní kontejnery (papír, sklo netříděné, směs PET lahví, nápojových kartonů a 
hliníkových plechovek od nápojů), 

c) sběrná střediska odpadů (např. papír, sklo tříděné na čiré a barevné, kovy, biologicky 
rozložitelný odpad ze zahrad, pěnový polystyren, směs PET lahví, nápojových kartonů a 
hliníkových plechovek od nápojů), 

d) zařízení ke sběru a výkupu odpadů (sběrny a výkupny odpadů) provozované oprávněnými 
osobami zapojenými do systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání 
a odstraňování komunálního odpadu vznikajícího na území statutárního města Brna. 

(2)  Nebezpečné složky komunálního odpadu: 

a) sběrná střediska odpadů, 

b) lékárny pro odložení nepoužitých léčiv. 

(3)  Objemný odpad: 

a) sběrná střediska odpadů, 

b) velkoobjemové kontejnery rozmístěné ve stanovený čas na stanovených místech ve městě 
(informace o sběru jsou zveřejněny např. na webových stránkách, ve zpravodajích a na 
úředních deskách městských částí). 

(4)  Směsný komunální odpad: 

sběrné nádoby pro směsný komunální odpad o objemu 60, 110, 120, 140, 240 a 1100 litrů určené 
pro příslušný objekt. 

 

Článek 5 

Povinnosti fyzických osob 

 

 Fyzické osoby jsou povinny5: 

a) komunální odpad třídit na složky uvedené v oddílu II článku 3, 

b) vytříděné složky komunálního odpadu odkládat na místa uvedená v oddílu II  článku 4, 

                                                 
4 § 17 odst. 3 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů 
5 § 17 odst. 4 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů  
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c) směsný komunální odpad ukládat pouze do sběrných nádob, které přináležejí k jimi 
užívanému objektu, 

d) složky komunálního odpadu ukládat pouze do příslušných sběrných nádob. 

 

 

Článek 6 

Povinnosti vlastníka objektu 

 

 Vlastníci objektů a společenství vlastníků bytových jednotek jsou povinni: 

a) zajistit u pověřené svozové společnosti dostatečný objem sběrných nádob na směsný 
komunální odpad,  

b) sběrné nádoby na směsný komunální odpad umístit na stálé stanoviště, 

c) zajistit přistavení sběrné nádoby na směsný komunální odpad na svozové stanoviště. 
Vzdálenost svozového stanoviště, ze kterého se svoz odpadu provádí, od kraje (hranice 
vozovky a chodníku nebo krajnice) pozemní komunikace sjízdné v den svozu pro svozové 
vozidlo je max. 15 m,  

d) sběrné nádoby na směsný komunální odpad umístit na svozové stanoviště v den svozu, 

e) po provedeném svozu zajistit  tentýž den úklid sběrné nádoby na směsný komunální odpad 
na stálé stanoviště. 

 

 

Článek 7 

Svoz směsného komunálního odpadu 

 

(1)  Svoz směsného komunálního odpadu zajišťuje pověřená svozová společnost v zástavbě 
rodinných a bytových domů s frekvencí 1–3x za týden.  

(2)  V případě nesplnění harmonogramu svozu směsného komunálního odpadu 
z technických důvodů (např. porucha svozového vozidla) bude náhradní svoz proveden nejpozději 
následující den po nerealizovaném svozu odpadů. 

(3)  V případě neprůjezdnosti nebo nesjízdnosti komunikace (např. rozkopané pozemní 
komunikace, sněhová kalamita) bude pověřenou svozovou společností stanoveno náhradní svozové 
stanoviště, a to v nejbližším možném místě dopravně dostupném pro svozové vozidlo. Svozová 
společnost dodá do dotčených objektů písemné oznámení o této skutečnosti.  

(4)  V oblastech, kde technické parametry komunikace neumožňují průjezd vozidla 
zajišťujícího svoz směsného komunálního odpadu k jednotlivým objektům, bude pověřenou 
svozovou společností, po dohodě s Odborem životního prostředí Magistrátu města Brna, stanoveno 
svozové stanoviště, a to v nejbližším možném místě dopravně dostupném pro svozové vozidlo. 
Svozová společnost dodá do dotčených objektů písemné oznámení o této skutečnosti.  
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ODDÍL III 

 

Článek 8 

Sankce 

Porušení této vyhlášky se posuzuje podle zvláštních právních předpisů6. 

 

ODDÍL IV 

 

Článek 9 

Závěrečná a zrušovací ustanovení 

(1)  Tato vyhláška zrušuje obecně závaznou vyhlášku statutárního města Brna č. 14/2007, 
která stanovuje systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování 
komunálního odpadu vznikajícího na území statutárního města Brna. 

(2)  Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyhlášení. 

 

 

 
 
 

Bc. Roman Onderka, MBA, v. r. 
primátor města Brna 

 
 
 
 
 

Ing. Robert Kotzian, Ph.D., v. r. 
1. náměstek primátora města Brna 

                                                 
6 Zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů 
 


