01. Identifikační kód
02. Kód životní situace
185
03. Pojmenování (název) životní situace
Kam s odpadem?
04. Základní informace k životní situaci
Odpad je každá movitá věc, které se osoba zbavuje, nebo má úmysl nebo povinnost se jí
zbavit.
Komunálním odpadem je veškerý odpad vznikající na území obce při činnosti fyzických
osob, s výjimkou odpadů vznikajících u právnických osob nebo fyzických osob oprávněných
k podnikání.
05. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)
Každý má při své činnosti nebo v rozsahu své působnosti povinnost předcházet vzniku odpadů, omezovat jejich množství a nebezpečné vlastnosti; odpady, jejichž vzniku nelze zabránit, musí být využity, případně odstraněny způsobem, který neohrožuje lidské zdraví a životní
prostředí.
06. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace
Občan může odvést objemný odpad (např. koberce, textil, nábytek, dřevo, atd.) do sběrných
středisek odpadů http://www.sako.cz/sso/seznam/.
Nebezpečný odpad (např. barvy, baterie všech druhů včetně olověných akumulátorů, čistící
prostředky, fotochemikálie, hydroxidy, chemikálie, kosmetiku, kyseliny, lepidla, nádobky od
sprejů, motorové oleje, pesticidy, rozpouštědla, atd.) může občan uložit v některém ze 38
sběrných středisek odpadů.
38 sběrných středisek odpadů nabízí rovněž možnost zdarma odevzdat kompletní elektrozřízení do zpětného odběru (lednice, mrazáky, sporáky, televizory, videa, monitory, počítače,
vysavače, zářivky a výbojky a ostatní elektrozařízení).
Drobné elektrozařízení je možné odevzdat do červených kontejnerů k tomuto účelu rozmístěných.
Vytříděné složky komunálního odpadu (papír, sklo, PET-láhve, tetrapack,
hliníkové nápojové obaly, textil) lze odložit do volně rozmístěných
kontejnerů na příslušnou komoditu (http://www.sako.cz/sso).
Staré a nepotřebné léky je možno odevzdat v lékárnách.
07. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace
Z výše uvedených možností můžete zvolit tu, která vám nejlépe vyhovuje.
08. Na kterém úřadu můžete tuto životní situaci řešit:
Úřad městské části Brno - Nový Lískovec
09. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit
ÚMČ Brno - Nový Lískovec, Odbor stavební a všeobecný, referent životního prostředí,
Ing. Michal Šípek, kancelář č. 12, úřední hodiny jsou v pondělí a ve středu od 8:00 do
17:00 hodin, tel 547428918.
10. Jaké doklady a informace musíte mít s sebou
Žádné
11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
Žádné
12. Jaké jsou v této životní situaci správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit

Bez poplatků
13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení
Žádné
14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) postupu
Žádní
15. Jaké další činnosti jsou po vás jako žadateli požadovány
Žádné
16. Podle kterého právního předpisu se postupuje
Zákon č.185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších právních předpisů
Obecně závazná vyhláška města Brna č.6/2005 o odpadech v platném znění
17. Jaké jsou související předpisy
Žádné
19. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení předepsaných povinností
20. Nejčastější dotazy veřejnosti na toto téma a odpovědi na ně
Mohu odvést odpad i do sběrného střediska v jiné MČ?
ANO
Může obsluha sběrného střediska odmítnout odpad přijmout? Ano v případě že nemá kapacitu na jeho přijetí.
Může obsluha sběrného střediska požadovat zaplacení za uložení odpadu? ANO
V některých případech, vždy ale jen podle ceníku, který musí být ve středisku
k dispozici. Jedná se zejména o pneumatiky a stavební suť.
21. Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě
Komunikační zdroje:
SAKO Brno - http://www.sako.cz
22. Za správnost návodu odpovídá útvar
ÚMČ Brno - Nový Lískovec, Odbor stavební a všeobecný
23. Za správnost návodu odpovídá pan/paní
Ing. Michal Šípek
24. Návod je zpracován podle právního stavu ke dni
18.11.2013
25. Kdy byl návod naposledy aktualizován nebo byla ověřena jeho správnost
18.11.2013
26. Datum konce platnosti návodu
Není znám

