Statutární město Frýdek-Místek
Zastupitelstvo města Frýdku-Místku
Obecně závazná vyhláška č. 11/2021
o stanovení obecního systému odpadového hospodářství
Zastupitelstvo města Frýdku-Místku se na svém 17. zasedání konaném dne 15. 12. 2021 rozhodlo
vydat na základě ust. § 59 odst. 4 zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech (dále jen „zákon
o odpadech“), a v souladu s ust. § 10 písm. d) a ust. § 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“):
Čl. 1
Úvodní ustanovení
1) Vyhláška stanoví obecní systém odpadového hospodářství (dále jen „obecní systém“)
na území statutárního města Frýdku-Místku (dále jen „město Frýdek-Místek“), které tvoří
katastrální území Frýdek, Místek, Chlebovice, Lískovec u Frýdku-Místku, Lysůvky, Panské
Nové Dvory a Skalice u Frýdku-Místku.
2) Vyhláška se vztahuje na nepodnikající fyzické osoby, které na území města Frýdku-Místku
produkují komunální odpad 1).
3) Vyhláška zároveň určuje i místa, ve kterých město Frýdek-Místek v rámci obecního systému
od fyzických nepodnikajících osob v rámci služby pro výrobce podle zákona o výrobcích
s ukončenou životností 2) přebírá výrobky s ukončenou životností.
4) Odpad je každá movitá věc, které se osoba zbavuje, má úmysl nebo povinnost se jí zbavit.3)
5) Sběr a svoz komunálního odpadu provádí pověřená organizace, kterou je oprávněná osoba,
která na základě písemné smlouvy s městem Frýdek-Místek zajišťuje provoz systému
nakládání s komunálním odpadem na území města Frýdku-Místku.
Čl. 2
Oddělené soustřeďování komunálního odpadu
Osoby předávající komunální odpad na místa určená obcí jsou povinny odděleně soustřeďovat
následující složky:
a) papír a nápojové kartóny (krabice od nápojů),
b) sklo,
c) plasty a plechovky od nápojů,
d) kovy (včetně železného šrotu),
e) objemný odpad,
f) nebezpečný odpad,
g) biologický odpad rostlinného původu,
h) jedlé oleje a tuky,
i) směsný komunální odpad, tj. zbylý komunální odpad po vytřídění odpadů uvedených
pod písm. a) až h).

1)
2)
3)

§ 11 odst. 2 písm. a) zákona o odpadech
Zákon č. 542/2020 Sb., o výrobcích s ukončenou životností
§ 4 odst. 1 zákona o odpadech

Čl. 3
Místa určená pro odkládání komunálního odpadu
Oddělené soustřeďování složek komunálního odpadu město Frýdek-Místek zajišťuje
prostřednictvím dále uvedených ustanovení čl. 4 až čl. 12 této vyhlášky, ze kterých vyplývají
i místa určená pro odkládání komunálního odpadu.
Čl. 4
Sběrné dvory
1) Sběrný dvůr je místo možného odběru zejména nebezpečného odpadu, objemného odpadu,
a dále místo zpětného odběru elektrozařízení.
2) Umístění sběrných dvorů a jejich provozní doba jsou zveřejněny na internetových stránkách
města Frýdku-Místku.
Čl. 5
Papír a nápojové kartóny, sklo, plasty a plechovky od nápojů
1)

Dále uvedené složky komunálního odpadu se odkládají do těchto sběrných nádob:
nádoby o objemu 1 100 l – 2 500 l, které jsou barevně rozlišené:
a) modrá – papír a nápojové kartóny (krabice od nápojů),
b) bílá a zelená – sklo,
c) žlutá – plasty a plechovky od nápojů.

2)

O rozmístění, počtu a intervalu svozu rozhoduje příslušný odbor Magistrátu města FrýdkuMístku.

3)

Harmonogram svozu a stanoviště sběrných nádob jsou zveřejněny na internetových
stránkách města Frýdku-Místku.

Čl. 6
Jedlé oleje a tuky
1)

Použité jedlé (potravinářské) oleje a tuky mohou být ukládány do sběrných nádob pouze
v PET láhvích.

2)

Odkládají se do sběrných nádob o objemu 240 l (tj. popelnice).

3)

O rozmístění, počtu a intervalu svozu rozhoduje příslušný odbor Magistrátu města FrýdkuMístku.

4)

Stanoviště sběrných nádob jsou zveřejněna na internetových stránkách města FrýdkuMístku.

Čl. 7
Kovový odpad
Odevzdává se ve sběrných dvorech v provozní době a dle provozního řádu sběrných dvorů.
Čl. 8
Objemný odpad
1) Objemný odpad (matrace, nábytek, koberce, čalounění apod.) lze odevzdávat:
a) do sběrných dvorů v provozní době a dle provozního řádu sběrných dvorů,
b) do velkoobjemových kontejnerů (5 m3 – 35 m3) rozmístěných na území města FrýdkuMístku; o rozmístění, počtu a intervalu svozu rozhoduje příslušný odbor Magistrátu města
Frýdku-Místku.
2) Harmonogram svozu a stanoviště velkoobjemových kontejnerů na sběr objemného odpadu
jsou zveřejněny na internetových stránkách města Frýdku-Místku, ve Zpravodaji města
Frýdku-Místku apod.
Čl. 9
Nebezpečný odpad
1) Sběrem nebezpečného odpadu se rozumí oddělený sběr těchto odpadů do speciálních
kontejnerů a nádob tak, aby nedošlo k jejich smíchání s jinými složkami komunálního
odpadu, a tím k ohrožení zdraví obyvatel nebo životního prostředí. Jedná se např.
o upotřebené motorové oleje, zbytky barev a ředidel, rozpouštědla, obaly se zbytky škodlivin.
2) Nebezpečné odpady jsou ukládány na sběrných místech k tomu zřízených. Sběr
nebezpečného odpadu je zajištěn dvěma způsoby:
a) ve sběrných dvorech v provozní době a dle provozního řádu sběrných dvorů,
b) mobilním svozem prostřednictvím mobilní sběrny. Harmonogram svozu a stanoviště
mobilního sběru nebezpečného odpadu jsou zveřejněny na internetových stránkách města
Frýdku-Místku, ve Zpravodaji města Frýdku-Místku apod.

Čl. 10
Biologický odpad rostlinného původu
1) Biologický odpad rostlinného původu (např. odpady ze zahrad, kuchyňské odpady rostlinného
původu), který není kompostován v místě vzniku, lze odevzdávat:
a) do kompostárny v Bruzovicích a v areálu skládky odpadů na Panských Nových Dvorech,
b) do speciálních sběrných nádob; o rozmístění, počtu a intervalu svozu rozhoduje příslušný
odbor Magistrátu města Frýdku-Místku.
2) Harmonogram svozu sběrných nádob na biologický odpad rostlinného původu je zveřejněn
na internetových stránkách města Frýdku-Místku.

Čl. 11
Směsný komunální odpad
1) Pro shromažďování směsného komunálního odpadu jsou určeny:
a) sběrné nádoby o objemu 110 l – 240 l (tj. popelnice),
b) sběrné nádoby o objemu 1 100 l (tj. kontejnery),
c) odpadkové koše,
d) pytlový systém dle Čl. 12 této vyhlášky.
2)

Počet a typ nádoby určuje příslušný odbor Magistrátu města Frýdku-Místku. Požadavky
na zvýšení/snížení počtu nádob, na výměnu poškozené/opotřebované nádoby nebo změnu
stanoviště oznamují osoby uvedené v článku 1 odst. 2 této vyhlášky osobně, písemně,
e-mailem nebo telefonicky příslušnému odboru Magistrátu města Frýdku-Místku.

3)

Sběrné nádoby pro odkládání směsného komunálního odpadu připravené k vyprázdnění je
uživatel nemovitosti povinen přemístit ze stálého stanoviště na předem stanovené místo
svozu, a to pouze v den svozu, na 6. hod. ráno. Svoz popelnic a kontejnerů je prováděn
pověřenou organizací v pravidelných intervalech dle harmonogramu svozu (harmonogram
svozu je zveřejněn na internetových stránkách města Frýdku-Místku).

Čl. 12
Pytlový systém
1) Pytlový systém směsného komunálního odpadu je zejména realizován tam, kde není možný
přístup svozového vozidla s ohledem na parametry příjezdové komunikace (šířka silnice,
nosnost mostu, špatný technický stav komunikace, nedostupnost v zimním období), při svozu
odpadu ze zahrádkářských osad (v případě, že v zahrádkářské osadě není umístěn kontejner)
a od staveb určených k individuální rekreaci.
2) Harmonogram svozu a stanoviště, kde je zaveden pytlový systém, určí příslušný odbor
Magistrátu města Frýdku-Místku a jsou zveřejněny na internetových stránkách města FrýdkuMístku, ve Zpravodaji města Frýdku-Místku apod.
Čl. 13
Nakládání s výrobky s ukončenou životností v rámci služby pro výrobce
(zpětný odběr)
1)

Obec v rámci služby pro výrobce nakládá s těmito výrobky s ukončenou životností:
a) elektrozařízení,
b) baterie a akumulátory.

2)

Výrobky s ukončenou životností uvedené v odst. 1 lze odevzdávat:
a) do sběrných dvorů v provozní době a dle provozního řádu sběrných dvorů,
b) mobilním svozem prostřednictvím mobilní sběrny. Harmonogram svozu a stanoviště
mobilního sběru jsou zveřejněny na internetových stránkách města Frýdku-Místku,
ve Zpravodaji města Frýdku-Místku apod.

c) do červených stacionárních kontejnerů. Stanoviště červených stacionárních kontejnerů
jsou zveřejněna na internetových stránkách města Frýdku-Místku, ve Zpravodaji města
Frýdku-Místku apod.
Čl. 14
Kontrola a sankce
1) Dohled nad dodržováním povinností uvedených v této vyhlášce vykonává Městská policie
Frýdek-Místek.
2) Porušení této vyhlášky lze postihovat podle platných právních předpisů.
Čl. 15
Přechodné a závěrečné ustanovení
1) Na právní vztahy vzniklé přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky se vztahují ustanovení
dosavadní vyhlášky.
2) Touto vyhláškou se ruší Obecně závazná vyhláška statutárního města Frýdku-Místku
č. 7/2020 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů, včetně systému nakládání se stavebním odpadem na území
statutárního města Frýdku-Místku.
Čl. 16
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2022.

Petr Korč
primátor

Mgr. Radovan Hořínek
náměstek primátora

