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Bod programu č.: 16 
Obecně závazná vyhláška o stanovení obecního systému odpadového hospodářství města Brna 

 

Obsah: 

Rada předkládá Zastupitelstvu žádost Odboru životního prostředí MMB o připomínky k návrhu 

obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna o stanovení obecního systému odpadového 

hospodářství města Brna, ve kterém jsou zapracovány připomínky jednotlivých městských částí. 

 

Rada na své 93/VIII. schůzi pod bodem programu č. 9 doporučila Zastupitelstvu souhlasit  

s návrhem obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna o stanovení obecního systému 

odpadového hospodářství města Brna.  

 

Přílohy: 

- žádost OŽP ze dne 30. 3. 2022 včetně příloh 

 

Návrh usnesení: 

 

Zastupitelstvo MČ Brno-Tuřany 

 

souhlasí 

 

s návrhem obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna o stanovení obecního systému 

odpadového hospodářství města Brna. 

 

 

V Brně dne 21. 4. 2022 

 

 

 

Zpracoval:                   Předkládá: 

Mgr. Jiří Polák          Rada MČ Brno-Tuřany 

 

 



Statutární město Brno 

Magistrát města Brna 

Odbor životního prostředí 
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VÁŠ DOPIS Č. J.:                                 Dle rozdělovníku 

ZE DNE:  

NAŠE Č. J.:  MMB/0197897/2022/DS 

SPIS. ZN.:  

  

VYŘIZUJE: Ing. Eva Ondráková 

TELEFON: +420 542 174 573 

E-MAIL: ondrakova.eva@brno.cz 

ID DATOVÉ SCHRÁNKY: a7kbrrn 

   

DATUM: 30.3.2022  

POČET LISTŮ: 01  

   

   

Obecně závazná vyhláška – o stanovení obecního systému odpadového hospodářství města Brna 

 

Vážená paní starostko, vážený pane starosto, 

 

v souladu s ustanovením čl. 2.2. směrnice č. 1/2013, Vydávání právních předpisů statutárního města Brna 

Vám zasílám a žádám opětovně o projednání v zastupitelstvu Vaší MČ návrhu Obecně závazné vyhlášky o 

stanovení obecního systému odpadového hospodářství města Brna (ve znění, které schválil odbor dozoru a 

kontroly veřejné správy Ministerstva vnitra ČR) se zapracovanými připomínkami jednotlivých městských částí, 

Oddělení spolupráce s volenými orgány a Ministerstva vnitra. 
Ke zpracování nové vyhlášky OŽP MMB vedly změny v legislativě odpadového hospodářství – dnem 1.1.2021 
nabyl účinnosti zákon č. 541/2020 Sb., o odpadech. 
V příloze tohoto dopisu je komentář ke změnám oproti verzi, která Vám byla zaslána k projednání dopisem ze 
dne 14.9.2021 pod č.j. MMB/0478577/2021. 

Výsledek jednání zastupitelstva spolu s výpisem z jednání zastupitelstva, popř. s případnými připomínkami 

k textu návrhu vyhlášky prosím odešlete na Odbor životního prostředí Magistrátu města Brna nejpozději do 

31.5.2022. 

 

 

Kontaktní osoby pro poskytnutí případných informací: 

Magistrát města Brna, Odbor životního prostředí, Kounicova 67, 601 67  Brno 

 

Mgr. Jakub Sobocik  tel.: 542 174 561 e-mail: sobocik.jakub@brno.cz 

Ing. Josef Černý  tel.. 542 174 552 e-mail: cerny.josef@brno.cz 

 

 

Děkuji za spolupráci 

 

 

S pozdravem 

         
 

 

 
Ing. Martin Vaněček  
vedoucí Odboru životního prostředí 
v z. Mgr. Martin Košťál 
Podepsáno elektronicky 

mailto:sobocik.jakub@brno.cz
mailto:cerny.josef@brno.cz
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Příloha: Návrh Obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna 

  Komentář ke změnám Obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna 

 
 
 
 
Rozdělovník: 
 
1. Úřad městské části města Brna, Brno–Bohunice, Ing. Antonín Crha, starosta, Dlouhá 3, 625 00 Brno 
2. Úřad městské části města Brna, Brno–Bosonohy, Miroslav Sojka, starosta, Bosonožské nám. 1, 642 00 

Brno 
3. Úřad městské části města Brna, Brno–Bystrc, JUDr. Tomáš Kratochvíl, starosta, Nám. 28.dubna 60, 635 

00 Brno 
4. Úřad městské části města Brna, Brno–Černovice, Bc. Petra Quittová, starostka, Bolzanova 1, 618 00 Brno 
5. Úřad městské části města Brna, Brno–Chrlice, Ing. Lukáš Fila, starosta, Chrlické nám. 4, 643 00 Brno 
6. Úřad městské části města Brna, Brno–Ivanovice, Ing. Jana Bohuňovská, starostka, Mácova 3, 621 00 

Brno 
7. Úřad městské části města Brna, Brno–Jehnice, Václav Šicha, starosta, Nám. 3. května 5, 621 00 Brno 
8. Úřad městské části města Brna, Brno–jih, Mgr. Josef Haluza, starosta, Mariánské nám. 13, 617 00 Brno 
9. Úřad městské části města Brna, Brno–Jundrov, Ivana Fajnorová, starostka, Veslařská 56, 637 00 Brno 
10. Úřad městské části města Brna, Brno–Kníničky, Lenka Ištvanová, starostka, Nová 11, 635 00 Brno 
11. Úřad městské části města Brna, Brno–Kohoutovice, Bc. Jakub Hruška, starosta, Bašného 36, 623 00 Brno 
12. Úřad městské části města Brna, Brno–Komín, Mgr. Milada Blatná, starostka, Vavřinecká 15, 624 00 Brno 
13. Úřad městské části města Brna, Brno–Královo Pole, Ing. Karin Karasová, starostka, Palackého tř. 59, 612 

93 Brno 
14. Úřad městské části města Brna, Brno–Líšeň, Mgr. Břetislav Štefan, starosta, Jírova 2, 628 00 Brno 
15. Úřad městské části města Brna, Brno–Maloměřice a Obřany, Ing. Klára Liptáková, starostka, Selská 66, 

614 00 Brno 
16. Úřad městské části města Brna, Brno–Medlánky, JUDr. Michal Marek, starostka, Hudcova 7, 621 00 Brno 
17. Úřad městské části města Brna, Brno–Nový Lískovec, Ing. Jana Drápalová, starostka, Oblá 75a, 634 00 

Brno 
18. Úřad městské části města Brna, Brno–Ořešín, Mgr. Jan Levíček, starosta, U zvoničky 12/4, 621 00 Brno 
19. Úřad městské části města Brna, Brno–Řečkovice a Mokrá Hora, Mgr. Bc. Marek Viskot, starosta, 

Palackého nám. 11, 621 00 Brno 
20. Úřad městské části města Brna, Brno–sever, Mgr. Martin Maleček, starosta, Bratislavská 70, 601 47 Brno 
21. Úřad městské části města Brna, Brno–Slatina, Jiří Ides, starosta, Tilhonova 59, 627 00 
22. Úřad městské části města Brna, Brno–Starý Lískovec, Mgr. Vladan Krásný, starosta, Oderská 4, 625 00 

Brno 
23. Úřad městské části města Brna, Brno–střed, Ing. arch. Vojtěch Mencl, starosta, Dominikánská 2, 601 69 

Brno 
24. Úřad městské části města Brna, Brno–Tuřany, Radomír Vondra, starosta, Tuřanské nám. 1, 620 00 Brno 
25. Úřad městské části města Brna, Brno–Útěchov, PhDr. Zdeněk Drahoš, starosta, Adamovská 6, 644 00 

Brno 
26. Úřad městské části města Brna, Brno–Vinohrady, PhDr. Jiří Čejka, starosta, Velkopavlovická 25, 628 00 

Brno 
27. Úřad městské části města Brna, Brno–Žabovřesky, Mgr. Lucie Pokorná, starostka, Horova 28, 616 00 

Brno 
28. Úřad městské části města Brna, Brno–Žebětín, Ing. Vít Beran, starosta, Křivánkovo nám. 35, 641 00 Brno 
29. Úřad městské části města Brna, Brno–Židenice, Mgr. Aleš Mrázek, starosta, Gajdošova 7, 615 00 Brno 
 

 

 
 



Magistrát města Brna, Dominikánské nám. 1, 601 67 BRNO 

ústř. provolba (+420) 542 171 111, e-mail: informace@brno.cz, www.brno.cz  

 

 

 

STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO 

PRÁVNÍ PŘEDPISY 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO 

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č.  /2022, 

o stanovení obecního systému odpadového hospodářství města Brna 

 

 

 

 

__________________________ 

datum nabytí účinnosti:   .  . 2022 

_____________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

________________________________________________________________________________ 

Datum nabytí účinnosti: 

Strana 3 (celkem 10) 

 

 

 

STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO 

 

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č.  /2022, 

o stanovení obecního systému odpadového hospodářství  

 

Zastupitelstvo města Brna se na Z /   . zasedání konaném dne   .  . 2022 pod bodem č.    usneslo vydat 

na základě zmocnění § 59 odst. 4, 5 a 6 zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech (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 „vyhláška“): 

 

 

 

ODDÍL I 

Obecná ustanovení 

 

Článek 1 

Úvodní ustanovení 

 

1)    Vyhláška stanovuje obecní systém odpadového hospodářství na území statutárního města Brna1 

(dále jen „města Brno“). 

2)    Každý je povinen odpad nebo movitou věc, které předává do obecního systému, odkládat 

na místa určená městem Brnem v souladu s povinnostmi stanovenými pro daný druh, kategorii nebo 

materiál odpadu nebo movitých věcí zákonem o odpadech a touto vyhláškou.2 

3)    V okamžiku, kdy osoba zapojená do obecního systému odloží movitou věc nebo odpad, 

s výjimkou výrobků s ukončenou životností, na místě obcí k tomu určeném, stává se město Brno 

vlastníkem této movité věci nebo odpadu.3 

 

 

 

                                                 

1 § 59 odst. 5 zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech 

2 § 61 zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech 

3 § 60 odst. 1 zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech 
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Článek 2 

Vymezení pojmů 

 

Pro účely této vyhlášky jsou stanoveny tyto základní pojmy: 

a)  komunální odpad je směsný a tříděný odpad z domácností, zejména papír a lepenka, sklo, 

kovy, plasty, biologický odpad, dřevo, textil, obaly, odpadní elektrická a elektronická zařízení, 

odpadní baterie a akumulátory, a objemný odpad, zejména matrace a nábytek, a dále směsný 

odpad a tříděný odpad z jiných zdrojů, pokud je do povahy a složení podobný odpadu 

z domácností; komunální odpad nezahrnuje odpad z výroby, zemědělství, lesnictví, rybolovu, 

septiků, kanalizační sítě a čistíren odpadních vod, včetně kalů, vozidla na konci životnosti 

ani stavební a demoliční odpad4, 

b)  využitelné složky odpadu jsou složky komunálního odpadu, které lze recyklovat, jako papír, 

plasty, sklo, kovy, nápojové kartony, biologický odpad rostlinného původu a jedlé oleje a tuky, 

c)  nebezpečné složky odpadu5jsou složky komunálního odpadu, které:  

 vykazují alespoň jednu z nebezpečných vlastností uvedených v příloze přímo použitelných 

předpisů Evropské unie o nebezpečných vlastnostech odpadů,6 

 se zařazují do druhu odpadu, kterému je v Katalogu odpadů přiřazena kategorie nebezpečný 

odpad, nebo 

 jsou smíseny s některým z odpadů uvedených v druhé odrážce nebo jím znečištěny, 

d)  objemný odpad je složka komunálního odpadu, kterou vzhledem k jejím rozměrům 

nebo hmotnosti nelze odložit do sběrných nádob a neobsahuje nebezpečné složky odpadu, 

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 v souladu se zvláštními předpisy7a situovaný 

přednostně mimo veřejná prostranství; stálé stanoviště určuje a na své vlastní náklady zřizuje 

vlastník objektu po dohodě s vlastníkem pozemku; stálá stanoviště sběrných nádob jsou 

                                                 

4 § 11 odst. 2 písm. a) zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech 

5 § 7 zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech 

6 Nařízení Komise (EU) č. 1357/2014 ze dne 18. prosince 2014, kterým se nahrazuje příloha III směrnice Evropského 

parlamentu a Rady 2008/98/ES o odpadech a o zrušení některých směrnic.  

Nařízení Rady (EU) 2017/997 ze dne 8. června 2017, kterým se mění příloha III směrnice Evropského parlamentu a Rady 

2008/98/ES, pokud jde o nebezpečnou vlastnost HP 14 "ekotoxický".  

7 Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů, vyhláška 

č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů 

aspi://module='EU'&link='32014R1357%2523'&ucin-k-dni='30.12.9999'/
aspi://module='EU'&link='32008L0098%2523'&ucin-k-dni='30.12.9999'/
aspi://module='EU'&link='32017R0997%2523'&ucin-k-dni='30.12.9999'/
aspi://module='EU'&link='32008L0098%2523'&ucin-k-dni='30.12.9999'/
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individuální pro jednotlivé objekty nebo společná pro více objektů; stálá stanoviště jsou rovněž 

prostory (stavby) pro umístění sběrných nádob na směsný komunální odpad zřízené 

na pozemcích ve vlastnictví statutárního města Brna, určené pro odkládání směsného 

komunálního odpadu z jednoho nebo více objektů, jejichž správu a údržbu zajišťují jednotlivé 

městské části statutárního města Brna, 

h)  svozové stanoviště je místo 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; 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; při splnění uvedených podmínek může být svozovým stanovištěm i stálé 

stanoviště, 

i)  sběrné středisko odpadů města Brna je vyhrazený, stavebně a technicky vybavený prostor 

pro odkládání využitelných a/nebo nebezpečných složek komunálního odpadu a/nebo 

objemného odpadu a dále případně k odkládání movitých věcí v rámci předcházení vzniku 

odpadů, výrobků s ukončenou životností a stavebních demoličních odpadů, provozovaný 

statutárním městem Brnem, 

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 orientačně považuje 28 litrů na osobu a týden, 

k)  objekt je bytový a rodinný dům nebo stavba určená k bydlení, 

l)  stavbou pro rodinnou rekreaci je stavba, jejíž objemové parametry a vzhled odpovídají 

požadavkům na rodinnou rekreaci a která je k tomuto účelu určena,8 

m)   pověřená svozová společnost je v případě statutárního města Brna společnost SAKO Brno, 

a. s., se sídlem Jedovnická 4247/2, Brno, IČO: 60713470. 

 

 

 

ODDÍL II 

Komunální odpad 

 

Článek 3 

Oddělené soustřeďování komunálního odpadu  

 

                                                 

8 § 2 písm. b) vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území 
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(1)     Komunální odpad se třídí následovně: 

a)  využitelné složky – papír, plasty, sklo, kovy, nápojové kartony, biologický odpad 

rostlinného původu, jedlé oleje a tuky, 

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

c)  objemný odpad, 

d)  směsný komunální odpad. 

(2)     Vyhledávače sběrných nádob na využitelné složky odpadů komunálního odpadu, 

sběrných středisek odpadů včetně jejich určení a míst zpětného odběru výrobků s ukončenou 

životností provozovaných v rámci systému odpadového hospodářství města Brna, jsou uvedeny na 

webových stránkách pověřené svozové společnosti.  

 

 

Článek 4 

Místa pro odkládání nebo odevzdávání komunálního odpadu9 

 

(1)     Využitelné složky komunálního odpadu se odkládají do: 

a)  sběrných nádob (nadzemní sběrné nádoby či podzemní sběrné nádoby) na jednotlivé 

využitelné složky komunálního odpadu označených druhem shromažďovaného odpadu či jinak 

barevně označených a rozmístěných na území města Brna (papír, sklo tříděné na čiré a barevné, 

sklo netříděné, směs plastů, nápojových kartonů a hliníkových plechovek od nápojů, biologicky 

rozložitelné odpady rostlinného původu). 

b) sběrných středisek odpadů města Brna (např. papír, sklo tříděné na čiré a barevné, kovy, 

biologický odpad rostlinného původu, pěnový polystyren, směs plastů, nápojových kartonů 

a hliníkových plechovek od nápojů a jedlé oleje a tuky). 

c)  velkoobjemových sběrných nádob (kontejnerů) v rámci mobilního svozu, určené pro 

biologický odpad rostlinného původu ze zahrad; informace o sběru jsou zveřejněny např. 

na webových stránkách městských částí, ve zpravodajích a na úředních deskách městských 

částí. 

(2)     Nebezpečné složky komunálního odpadu se odkládají do sběrných nádob umístěných na 

sběrných střediscích odpadů města Brna. 

 

 

(3)     Objemný odpad se odkládá do: 

                                                 

9 § 59 odst. 1 a 2 zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech  
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a)  velkoobjemových sběrných nádob (kontejnerů) umístěných na sběrných střediscích odpadů 

města Brna. 

b)  velkoobjemových sběrných nádob (kontejnerů) rozmístěných ve stanovený čas 

na stanovených místech ve městě; informace o sběru jsou zveřejněny např. na webových 

stránkách městských částí, ve zpravodajích a na úředních deskách městských částí. 

(4)     Směsný komunální odpad se odkládá do: 

a)  typizovaných sběrných nádob pro směsný komunální odpad objemu 60, 110, 120, 140, 240 

a 1100 litrů, které jsou umístěny v den svozu na svozových stanovištích. 

b)  odpadkových košů (včetně mobilních např. v rámci příležitostných akcí) umístěných 

na veřejných prostranstvích sloužících pro odkládání drobného směsného komunálního 

odpadu. 

 

 

Článek 5 

Povinnosti fyzických osob 

 

 Fyzické osoby jsou povinny: 

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

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

c)  směsný komunální odpad z provozu domácností ukládat pouze do sběrných nádob, 

které přináležejí k jimi užívanému objektu, 

d)  sběrné nádoby plnit tak, aby je bylo možno uzavřít a odpad z nich při manipulaci 

nevypadával. 

 

 

Článek 6 

Povinnosti vlastníka objektu 

 

 Vlastníci objektů a společenství vlastníků jednotek jsou povinni: 

a)  zajistit typizované sběrné nádoby na směsný komunální odpad v dostatečném objemu 

(o přidělení sběrných nádob na směsný komunální odpad je možno požádat pověřenou 

svozovou společnost),  

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

c)  zajistit v den svozu přistavení sběrné nádoby na směsný komunální odpad na svozové 

stanoviště,  
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d)  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. stavební práce, sněhová kalamita, 

zeleň či jiné překážky zasahující do komunikace), kdy nebude možné realizovat svoz směsného 

komunálního odpadu ze svozových stanovišť, budou pověřenou svozovou společností umístěny 

v dostatečném objemu sběrné nádoby pro směsný komunální odpad v nejbližším možném místě 

dopravně dostupném pro svozové vozidlo, kam mohou osoby odkládat směsný komunální odpad. 

Pověřená svozová společnost dodá do dotčených objektů písemné oznámení o této skutečnosti.  

(4)    Svoz směsného komunálního odpadu od staveb pro rodinnou rekreaci či v dopravně 

nedostupných oblastech, tj. v oblastech, kde technické parametry komunikace neumožňují trvalý 

průjezd vozidla zajišťujícího svoz směsného komunálního odpadu k jednotlivým objektům, je řešen 

individuálně pro každý objekt či stavbu pro rodinnou rekreaci. Místo k odložení směsného 

komunálního odpadu, je v případě požadavku vlastníka objektu či stavby pro rodinnou rekreaci 

na přidělení sběrné nádoby, řešeno s vlastníky těchto staveb na Odboru životního prostředí 

Magistrátu města Brna, Kounicova 67, 601 67 Brno. V takovém případě místem k odložení směsného 

komunálního odpadu může být sběrná nádoba umístěná u objektu či stavby pro rodinnou rekreaci 

nebo na místě přístupném pro svozové vozidlo, sběrné nádoby umístěné na veřejně přístupném místě 

sloužící k odkládání směsného komunálního odpadu z více objektů či staveb pro rodinnou rekreaci, 

sběrná nádoba na směsný komunální odpad umístěná na sběrném středisku odpadů města Brna. 

 

 

Článek 8 

Nakládání s komunálním odpadem vznikajícím na území obce při činnosti právnických a 

podnikajících fyzických osob 

 

(1)    Právnické a podnikající fyzické osoby zapojené do obecního systému na základě smlouvy s obcí 

využitelné složky papír, plasty, sklo, kovy a nápojové kartony odkládají na místa uvedená v čl. 4 odst. 

1 písm. a), b) a c). 
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(2)    Výše úhrady za zapojení do obecního systému se stanoví dle předpokládané hmotnosti 

odkládaného odpadu a je stanovena ceníkem ve smlouvě s městem Brnem. 

(3)    Úhradu je možno provést bankovním převodem, v hotovosti nebo kartou na pokladně Magistrátu 

města Brna v budově Kounicova 67, 601 67 Brno.  

 

 

Článek 9 

Nakládání s movitými věcmi v rámci předcházení vzniku odpadů 

(1)    Město Brno v rámci předcházení vzniku odpadů za účelem jejich opětovného použití nakládá 

s těmito movitými věcmi: 

a) oděvy a textil 

b) funkční nábytek 

c) spotřební věci (domácí potřeby, sportovní potřeby, dekorační předměty, knihy, nářadí 

apod.) 

(2)    Movité věci uvedené v odst. 1 lze předávat na určených sběrných střediscích odpadů města 

Brna.  Oděvy a textil lze odkládat i do sběrných nádob rozmístěných na území města Brna. Movitá 

věc musí být předána v takovém stavu, aby bylo možné její opětovné použití. Vyhledávače sběrných 

nádob na oděvy a textil, sběrných míst na funkční nábytek a spotřební věci provozovaných v rámci 

systému odpadového hospodářství města Brna jsou uvedeny na webových stránkách pověřené 

svozové společnosti. 

 

 

Článek 10 

 

Nakládání s výrobky s ukončenou životností v rámci služby pro výrobce (zpětný odběr) 

 

(1)     Město Brno v rámci služby pro výrobce nakládá s těmito výrobky s ukončenou životností: 

a)  elektrozařízení 

b)  baterie a akumulátory 

c)  pneumatiky 

(2)     Výrobky s ukončenou životností uvedené v odst. 1 lze předávat na určených sběrných 

střediscích odpadů města Brna. 

 

Článek 11 

Nakládání se stavebním a demoličním odpadem 

 

(1)    Stavebním a demoličním odpadem se rozumí odpad vznikající při stavebních a demoličních 

činnostech nepodnikajících fyzických osob. Stavební a demoliční odpad není odpadem komunálním. 
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(2)    Stavební a demoliční odpad lze odkládat na určených sběrných střediscích odpadů města Brna 

za úplatu stanovenou ceníkem. 

(3)    Stavební a demoliční odpad odkládaný na určených sběrných střediscích odpadů města Brna 

je tvořen směsí nebo oddělenými frakcemi betonu, malty, cihel, tašek a keramických výrobků. 

(4)    Fyzické osoby nepodnikající mohou předávat stavební a demoliční odpady na určených sběrných 

střediscích odpadů města Brna uložené ve shromažďovacích prostředcích v takovém množství, 

aby bylo možné jeho ruční zvážení. 

 

 

ODDÍL III 

 

Článek 12 

Sankce 

Porušení této vyhlášky se posuzuje podle zvláštních právních předpisů10. 

 

 

 

ODDÍL IV 

 

Článek 13 

Závěrečná a zrušovací ustanovení 

(1)     Tato vyhláška zrušuje obecně závaznou vyhlášku statutárního města Brna č. 4/2016, o stanovení 

systému 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. 

 

 

 

 

 

                                                 

10 § 4 odst. 2 zákona č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích 
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primátorka města Brna 

 

 

 

 

 

 

1. náměstek primátora města Brna 

 

 

 

 

 

 



1 
 

Komentář k návrhu vyhlášky: 
 
 

1. Čl. 1, odst. 2  - slova  „složku odpadu“ nahrazeno „materiál odpadu“ 
 
 

2. Čl 2 písm. b) – na konci věty odstraněno slovo „textil“. 
 

Čl. 2 písm. g) – na základě požadavku MČ doplněno (vyznačeno v textu žlutě): 
g) stálé stanoviště je prostor pro trvalé umístění sběrných nádob na směsný komunální odpad 
vymezený pro tento účel pro jednotlivé objekty v souladu se zvláštními předpisy a situovaný 
přednostně mimo veřejná prostranství; stálé stanoviště určuje a na své vlastní náklady zřizuje 
vlastník objektu po dohodě s vlastníkem pozemku; stálá stanoviště sběrných nádob jsou 
individuální pro jednotlivé objekty nebo společná pro více objektů; stálá stanoviště jsou rovněž 
prostory (stavby) pro umístění sběrných nádob na směsný komunální odpad zřízené na pozemcích 
ve vlastnictví statutárního města Brna, určené pro odkládání směsného komunálního odpadu 
z jednoho nebo více objektů, jejichž správu a údržbu zajišťují jednotlivé městské části statutárního 
města Brna, 
 
 

3. Čl. 2 písm. h) z definice svozového stanoviště odstraněny slova  „na veřejném prostranství“, 
písmeno pak zní: 
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; 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; při splnění uvedených podmínek může být svozovým stanovištěm i 
stálé stanoviště, 
 
 

4. Čl. 3 – doplněn nově odstavec (2) ve znění: 
(2)Vyhledavače sběrných nádob na využitelné složky odpadů komunálního odpadu, 
sběrných středisek odpadů včetně jejich určení a míst zpětného odběru výrobků s ukončenou 
životností provozovaných v rámci systému odpadového hospodářství města Brna, jsou uvedeny na 
webových stránkách pověřené svozové společnosti.  
 
 

5. Ćl. 4 odst. (1) – odstraněno písm. b) ve znění: 
b) podzemní kontejnery označené druhem shromažďovaného odpadu (papír, sklo netříděné, směs 
plastů, nápojových kartonů a hliníkových plechovek od nápojů), 
a v souvislosti s tím upraveno písmeno a) ve znění: 
a) Sběrných nádob (nadzemní sběrné nádoby či podzemní sběrné nádoby) na jednotlivé využitelné 
složky komunálního odpadu označených druhem shromažďovaného odpadu či jinak barevně 
označených a rozmístěných na území města Brna (papír, sklo tříděné na čiré a barevné, směs 
plastů, nápojových kartonů a hliníkových plechovek od nápojů, biologicky rozložitelné odpady 
rostlinného původu). 
 
Čl. 4 celý – formálně upraven text  jednotlivých odstavců a písmen. 
 
Čl. 4 odst. (4) písm. a) doplněno slovo „Typizovaných“, text pak zní: 
a) Typizovaných sběrných nádob pro směsný komunální odpad objemu 60, 110, 120, 140, 240 a 
1100 litrů, které jsou umístěny v den svozu na svozových stanovištích. 
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Čl. 4 odst. (4)  písm. b)  - na základě požadavku MČ doplněny slova „(včetně mobilních např. v rámci 
příležitostných akcí)“, text pak zní: 
b) Odpadkových košů (včetně mobilních např. v rámci příležitostných akcí) umístěných 
na veřejných prostranstvích sloužících pro odkládání drobného směsného komunálního odpadu. 
 
 

6. Čl. 5 písmeno c) – doplněno slovo „z provozu domácností“, text pak zní: 
c) směsný komunální odpad z provozu domácností ukládat pouze do sběrných nádob,  
které přináležejí k jimi užívanému objektu, 
 
 

7. Čl. 6 - z nadpisu článku ve znění „Vlastníci objektů a společenství vlastníků bytových jednotek“ 
odstraněno slovo „bytových“  a nadpis pak zní „Vlastníci objektů a společenství vlastníků 
jednotek“. 

 
 

Čl. 6  písmeno  a) text ve znění „požádat u pověřené svozové společnosti o přidělení sběrných 
nádob na směsný komunální odpad v dostatečném objemu sběrných nádob“ nahrazen textem ve 
znění  „zajistit typizované sběrné nádoby na směsný komunální odpad v dostatečném objemu 
(o přidělení sběrných nádob na směsný komunální odpad je možno požádat pověřenou svozovou 
společnost)“  
 
 

8. Čl. 7  odst. (4) – ve třetí větě na začátku této věty doplněna  slova „V takovém případě“. Věta pak 
zní:  
V takovém případě místem k odložení směsného komunálního odpadu může být sběrná nádoba 
umístěná u objektu či stavby pro rodinnou rekreaci nebo na místě přístupném pro svozové vozidlo, 
sběrné nádoby umístěné na veřejně přístupném místě sloužící k odkládání směsného komunálního 
odpadu z více objektů či staveb pro rodinnou rekreaci, sběrná nádoba na směsný komunální odpad 
umístěná na sběrném středisku odpadů města Brna. 
 
 

9. Čl. 8  - odst. (2) doplněno slovo „předpokládané“ a v odst. (3) doplněna možnost „bankovním 
převodem“, odstavce pak zní: 
(2) Výše úhrady za zapojení do obecního systému se stanoví dle předpokládané hmotnosti 
odkládaného odpadu a je stanovena ceníkem ve smlouvě s městem Brnem. 
(3) Úhradu je možno provést bankovním převodem, v hotovosti nebo kartou na pokladně 
Magistrátu města Brna v budově Kounicova 67, 601 67 Brno.  
 

10. Čl. 9 – odst. (2) doplněna věta „Vyhledavače sběrných nádob na oděvy a textil, sběrných míst 
na funkční nábytek a spotřební věci provozovaných v rámci systému odpadového hospodářství 
města Brna jsou uvedeny na webových stránkách pověřené svozové společnosti.“ 
 

11. Čl. 11 – odst. (4) doplněno slovo „nepodnikající“, odstavec pak zní:  
(4) Fyzické osoby nepodnikající mohou předávat stavební a demoliční odpady na určených 
sběrných střediscích odpadů města Brna uložené ve shromažďovacích prostředcích v takovém 
množství, aby bylo možné jeho ruční zvážení. 
 


