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Obecně závazná vyhláška města Holešova  č. 3/2011 

o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání  

a odstraňování komunálních odpadů  

a systému nakládání se stavebním odpadem 
 

Zastupitelstvo města Holešova se na svém zasedání dne 21.11.2011 usneslo vydat podle 

ustanovení § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní 

zřízení), ve znění pozdějších  předpisů  a ustanovení § 17 odst. 2  zákona č.185/2001 Sb., 

o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně 

závaznou vyhlášku (dále jen vyhláška): 

 

 

Článek 1 

Předmět vyhlášky 
 

Vyhláška stanovuje systém shromaţďování, sběru,  přepravy, třídění, vyuţívání a  

odstraňování komunálního odpadu (dále jen nakládání s komunálním odpadem) a systém 

nakládání se stavebním odpadem vznikajícím na území města, tj. na katastrálním území 

Holešov, Všetuly, Dobrotice, Tučapy, Količín a Ţopy.  

 

 

Článek 2 

Systém třídění komunálního odpadu 
 

Komunální odpad se třídí na sloţky podle následujícího systému: 

a) vyuţitelný odpad (papír, nápojové kartony, kovy, sklo, plasty a jiné)  

b) nebezpečné sloţky komunálního odpadu (vyřazené léky, chemikálie, obaly od chemikálií, 

a jiné) 

c) objemný odpad (nábytek, koberce, matrace, kočárky a jiné objemné předměty) 

d) odpad ze zahrádek a veřejné zeleně  

e) směsný odpad (po vytřídění vyuţitelného, nebezpečného, objemného odpadu a odpadu ze 

zahrádek a veřejné zeleně) 

 

 

 Článek 3 

Určená místa pro odkládání komunálního odpadu 
 

Město Holešov určuje tato místa pro odkládání komunálního odpadu: 

 

a) využitelný odpad 

 sběrné nádoby umístěné na veřejném prostranství  

 Všetuly 

1. Za Cukrovarem – naproti domu č.p. 210 

2. Palackého -  parkoviště hypermarketu TESCO 

3. Sokolská – naproti domu č.p. 75 

4. Dukelská – na parkovišti u Rusavy naproti obchodu Rosnička 

5. Slovenská – na parkovišti naproti domu č.p. 295 

6. Hanácká – vedle domu č.p. 335 

7. Ovocná – naproti domu č.p. 415 
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Holešov 

8.  Novosady - před domem č.p. 1365    

9.  Novosady – u  supermarketu Jednota 

10. Novosady – u Domu s pečovatelskou sluţbou 

11. Novosady – před domem č.p. 1642 

12. Havlíčkova – u Mini Marketu 

13. Palackého – na parkovišti u obchodu Penny Market 

14. Palackého -  u autobusového nádraţí 

15. U Letiště – vedle domu č.p. 1152 

16. U Letiště – před domem č.p. 1195 

17. Tovární – u supermarketu Albert 

18. Grohova – na parkovišti mezi obchodem Šmak a Luko 

19. Malá – vedle domu č.p. 91  

20. Vítězství – vedle domu č.p. 302 

21. Příční – na parkovišti u Centra pro seniory 

22. Holajka – vedle domu č.p. 184 

23. Nám. Sv. Anny – u průchodu na Nám. Dr. E. Beneše 

24. Masarykova – u restaurace Pumpa 

25. Dvorní trakt domů Bezručova 1401 – 1403 

26. Zlínská – na parkovišti u supermarketu Billa 

27. Tyršova – naproti domu č.p. 1458 

28. Luhy – u ţelezniční trati 

Žopy 

29. před obchodem 

30. u točny autobusu 

Dobrotice 

31. před obchodem 

Količín 

32. u parčíku 

Tučapy 

33. před bývalým obchodem. 

 

Sběrné nádoby jsou označeny podle druhu odpadu: plasty (ţluté kontejnery), sklo (zelené 

kontejnery), papír a nápojové kartony (modré kontejnery). Na barevné sklo jsou určeny 

sběrné nádoby celé zelené, na bílé sklo jsou určeny sběrné nádoby bílé nebo zelené s bílým 

poklopem. 

 

 Odpadové centrum (ul.Květná), jehoţ provozovatel odebírá vyuţitelný odpad v souladu 

s provozním  řádem 

 

 výkupny surovin, které vykupují vyuţitelný odpad dle provozního řádu: 

      Jiřina Hradilová, Sadová 1368, Holešov 

      ALLMETAL s.r.o., Samostatnost 1348, Holešov  

  Josef Petráš, Dobrotice, areál Agrobazaru 

  K - INDUSTRIES CZ s.r.o., Tovární 1248, Holešov 

         

 sběrná místa mobilního sběru a to v den svozu, který bude v předstihu oznámen na úřední 

desce a informačních tabulích, v místním tisku „Holešovsko“, popř. na letáčcích, 

v místních částech  rozhlasem  

 

 specializované obchody a veřejné budovy (např. školy), pokud je v nich organizován sběr  
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b) nebezpečné složky komunálního odpadu   

 

 Odpadové centrum (ul. Květná), jehoţ provozovatel odebírá nebezpečný odpad v souladu 

s provozním řádem 

 

 sběrná místa mobilního sběru a to v den svozu, který bude v předstihu oznámen na úřední 

desce a informačních tabulích, v místním tisku „Holešovsko“, popř. na letáčcích,  

v místních částech  rozhlasem 

 

 lékárny  

Lékárna Pod Věţí s.r.o., Nám. Dr. E.Beneše 41, Holešov 

Lékárna, Palackého 972, Holešov 

LÉKÁRNA ATAKAMA s.r.o., Sušilova 1505, Holešov 

 

 specializované obchody a veřejné budovy (např. školy), pokud je v nich organizován sběr  

 

 

c)    objemný odpad 

 

 Odpadové centrum (ul. Květná), jehoţ provozovatel odebírá objemný odpad v souladu 

s provozním řádem 

 

 sběrná místa mobilního sběru a to v den svozu, který bude v předstihu oznámen na úřední 

desce a informačních tabulích, v místním tisku „Holešovsko“, popř. na letáčcích, 

v místních částech rozhlasem 

 

 

d)  odpad ze zahrádek a veřejné zeleně  

 

 sběrné nádoby pro odpad ze zahrádek a veřejné zeleně umístěné v Odpadovém centru 

(ul.Květná) 

 

  sběrná místa mobilního sběru a to v den svozu, který bude v předstihu oznámen na úřední 

desce a informačních tabulích, v místním tisku „Holešovsko“, popř. na letáčcích, 

v místních částech rozhlasem 

 

 

e) směsný odpad 

 

 sběrné nádoby umístěné na stálých stanovištích o objemu 110 litrů, 120 litrů, 240 litrů a  

      1 100 litrů  

 

 sběrné   nádoby (odpadkové  koše) rozmístěné   na  veřejném   prostranství,  s  výjimkou 

odpadu vznikajícího v domácnostech a při podnikatelské činnosti. 
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Článek 4 

Svoz komunálního odpadu 

 

Svoz směsného odpadu zajišťuje oprávněná osoba 1krát za týden, svoz skla minimálně 1krát 

za měsíc, plastů minimálně 1krát za týden, papíru minimálně 1krát za  týden. 

 

 

Článek 5 

Nakládání se stavebním  odpadem 

 

Po vytřídění stavebního odpadu lze jednotlivé sloţky nabídnout k vyuţití: 

a) sběrně nebo výkupně surovin (kov, sklo) 

b) provozovateli zařízení na vyuţití stavebního odpadu (např. Zlínské cihelny s.r.o.) 

c) odběratelům nebezpečných sloţek v souladu s jejich provozním řádem 

Nevyuţitelné  části stavebního odpadu lze odstranit pouze v zařízeních, která odebírají tento 

odpad v souladu se svým provozním řádem, na vlastní náklad. 

 

 

Článek 6 

Závěrečná ustanovení 

 

1. Touto vyhláškou se zrušuje obecně závazná vyhláška č.2/2010, o stanovení systému 

shromaţďování, sběru, přepravy, třídění, vyuţívání a odstraňování komunálních odpadů a 

systému nakládání se stavebním odpadem, která byla schválena Zastupitelstvem města 

Holešova dne 13.9.2010. 
 

 

2.  Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem 1.1.2012. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

……………………….............. …………………………. 

 PaedDr. Zdeněk Janalík Bc.Jaroslav Chmelař 

 starosta města Holešova místostarosta města Holešova 

 

 

 

 

 

 

 

Vyvěšeno : 

 

Sejmuto : 

 


