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ODPADY
1.
2.

Kód
Pojmenování (název) životní situace

185
Odpady

3.

Základní informace k životní situaci

Občan se potřebuje zbavit objemného odpadu, nebezpečného odpadu
či vytříděného odpadu z domácnosti.

4.

Kdo je oprávněn v této věci jednat
(podat žádost apod.)
Jaké jsou podmínky a postup pro řešení
životní situace

Občan

6.

Jakým způsobem můžete zahájit řešení
této životní situace

Občan si může vybrat k uložení odpadu jakéhokoliv sběrné středisko
odpadů, které daný druh odpadů odebírá, sběrové dny nebo volně
umístěný kontejner na příslušnou komoditu.

7.

Na které instituci životní situaci řešit

ÚMČ Brno-Kníničky, Nová 11, 635 00 Brno nebo MMB odbor
životního prostředí, oddělení odpadového hospodářství a
hydrogeologie, Kounicova 67.

8.

Kde, s kým a kdy můžete tuto životní
situaci řešit

MČ Brno-Kníničky, Bc. Martin Žák, v úřední dny pondělí a středa
8:00 – 17:00, jiné dny pouze po telefonické domluvě. MMB odbor
životního prostředí, oddělení odpadového hospodářství a hydrologie,
Kounicova 61, 601 67 Brno, 5. Podlaží, dveře č. 519 referent: Mgr.
Veronika Singrová . singrova.veronika@brno.cz, tel.: 542 174 574
nebo
Ing.
Miroslav
Hudec,
tel:
542 174 573
–
hudec.miroslav@brno.cz, tel.: 542 174 573. Úřední hodiny: pondělí,
středa 8:00 hod. – 17:00 hod., pátek 8:00 hod. – 12:00 hod.

9.
10.
11.

Jaké doklady je nutné mít s sebou
Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou
k dispozici
Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

12.

Jaké jsou lhůty pro vyřízení

5.

Občan může odvést objemný odpad např. koberce, nábytek, matrace,
plastový nábytek apod. a biologicky rozložitelný odpad např. tráva,
listí, pořezané větve apod. do sběrných středisek odpadů nebo využít
sběrové dny v MČ Brno-Kníničky. Nebezpečný odpad např. barvy,
baterie všech druhů, čistící prostředky, fotochemikálie, léky, lepidla,
rozpouštědla apod. může občan uložit do sběrných středisek odpadů.
Sběrná střediska nabízí také možnost zdarma odevzdat kompletní
elektrozařízení např. lednice, mrazáky, sporáky, televizory, videa,
monitory, počítače, zářivky, výbojky apod. Vytříděné složky
komunálního odpadu papír, sklo, PET láhve, textil lze odložit do
volně rozmístěných kontejnerů v městské části Brno-Kníničky.
Seznam SSO včetně druhů odebíraného odpadu, které dané středisko
odebírá je ke stažení na webových stránkách www.sako.cz .

Formulář žádosti není stanoven
Ceny za odložení odpadu jsou účtovány dle aktuálně platného ceníku.

13.
14.
15.
16.

Kteří jsou další účastníci (dotčení)
řešení životní situace
Jaké další činnosti jsou po žadateli
požadovány
Elektronická služba, kterou lze využít
Podle kterého právního předpisu se
postupuje

Vyhláška statutárního města Brna č. 14/2007 o odpadech v platném
znění.

17.

Jaké jsou související předpisy

Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech ve znění pozdějších předpisů,
vyhláška MŽP č. 381/2001 Sb., katalog odpadů, ve znění pozdějších
předpisů.

18.

Jaké jsou opravné prostředky a jak se
uplatňují
Jaké sankce mohou být uplatněny v
případě nedodržení povinností

Opravné prostředky nelze uplatnit, pouze lze podat opakovanou
stížnost, pokud obsahuje nové skutečnosti
Lze postihnout dle zákona o přestupcích, popř. dle zákona obcích a
dle zákona o odpadech.

19.
20.
21.
22.
23.

Nejčastější dotazy
Další informace
Informace o popisovaném postupu (o
řešení životní situace) je možné získat
také z jiných zdrojů nebo v jiné formě
Související životní situace a návody, jak
je řešit

Bc. Martin Žák
starosta@brno-kninicky.cz

24

Za správnost popisu odpovídá

ÚMČ Brno-Kníničky

25.
26.

Kontaktní osoba
Popis je zpracován podle právního stavu

Bc. Martin Žák
10.11.2014

27.
28.
29.

Popis byl naposledy aktualizován
Datum konce platnosti popisu
Případná upřesnění a poznámky k řešení
životní situace

10.11.2014
Bez omezení

