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Město Holešov 
Zastupitelstvo města Holešova 

 
 

Obecně závazná vyhláška města Holešova č. 3/2021 
 

o stanovení obecního systému odpadového hospodářství na území města 
Holešova 

 
Zastupitelstvo města Holešova se na svém zasedání dne 08.11.2021 usnesením číslo 
84/5/ZM/2021 usneslo vydat na základě § 59 odst. 4 zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve 
znění pozdějších předpisů (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 „tato vyhláška“): 

 
Čl. 1 

Úvodní ustanovení 
 
1) Tato vyhláška stanovuje obecní systém odpadového hospodářství na území města 

Holešova, tj. na katastrálním území Holešov, Všetuly, Dobrotice, Tučapy, Količín a Žopy. 
 
2) Každý je povinen odpad, který předává do obecního systému, odkládat na místa určená 

městem v souladu s povinnostmi stanovenými pro daný druh, kategorii nebo materiál 
odpadu zákonem o odpadech a touto vyhláškou1. 

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

s výjimkou výrobků s ukončenou životností, na místě městem k tomuto účelu určeném, 
stává se město vlastníkem tohoto odpadu2.  

 
 
 

 
Čl. 2 

Oddělené soustřeďování komunálního odpadu  
 

1) Osoby předávající komunální odpad na místa určená městem jsou povinny odděleně 
soustřeďovat následující složky: 

 
 a)  biologické odpady rostlinného původu, 
  b)  papír a nápojové kartony, 
  c)  plasty a drobné kovy, 
 d)  bílé sklo, 
 e)  barevné sklo, 
 f)  textil,  
 g)  kovy, 
 h)  nebezpečné odpady,  
 i)  objemný odpad, 
 j)  jedlé oleje a tuky  
                                                 
1 § 61 zákona o odpadech 
2 § 60 zákona o odpadech 
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 k)  směsný komunální odpad 
 
2) Směsným komunálním odpadem se rozumí zbylý komunální odpad po stanoveném 

vytřídění podle odstavce 1 písm. a), b), c), d), e), f), g), h), i) a j). 
 

3) Objemný odpad je takový odpad, který vzhledem ke svým rozměrům nemůže být umístěn 
do sběrných nádob (např. koberce, matrace, nábytek). 
 

 
Čl. 3 

Soustřeďování papíru, nápojových kartonů, plastů, skla, kovů, biologického odpadu 
rostlinného původu, textilu a jedlých olejů a tuků 

 
1) Papír, nápojové kartony, plasty, sklo, kovy, biologické odpady rostlinného původu a  textil 

se soustřeďují do zvláštních sběrných nádob, kterými jsou kontejnery, příp. podzemní 
kontejnery. 

 
2) Zvláštní sběrné nádoby jsou umístěny na stanovištích uvedených v přílohách č. 1 až 4 

této vyhlášky.  
 
3) Zvláštní sběrné nádoby jsou barevně odlišeny a označeny příslušnými nápisy: 
 
 a) biologické odpady rostlinného původu – barva hnědá 
 b) papír a nápojové kartony – barva modrá 
 c) plasty  a drobné kovy – barva žlutá  
 d) bílé sklo – barva bílá nebo barva zelená s bílým poklopem 
 e) barevné sklo – barva zelená 
 f) textil – barva bílá 
 g) kovy – barva šedá. 
 
4) Do zvláštních sběrných nádob je zakázáno ukládat jiné složky komunálních odpadů, než 

pro které jsou určeny. 
 
5) Zvláštní sběrné nádoby je povinnost plnit tak, aby je bylo možno uzavřít a odpad z nich  

při manipulaci nevypadával. Pokud to umožňuje povaha odpadu, je nutno objem odpadu 
před jeho odložením do sběrné nádoby minimalizovat.  
 

6) Papír a nápojové kartony, plasty a drobné kovy, sklo, kovy, textil a biologický odpad 
rostlinného původu lze také odevzdávat v Odpadovém centru v ulici Květná č.p. 1555 
v Holešově (vstup z Tovární ulice) a na sběrných místech mobilního sběru, a to v den 
svozu, který bude v předstihu oznámen na úřední desce a informačních tabulích, v místním 
tisku „Holešovsko“, rozhlasem, popř. na letáčcích ve veřejných budovách.  

 

7) Jedlé oleje a tuky lze odkládat v Odpadovém centru v ulici Květná č.p. 1555 v Holešově 
(vstup z Tovární ulice). 
 

Čl. 4 
 Soustřeďování objemného odpadu a nebezpečných složek komunálního odpadu 

 
1) Objemný odpad a nebezpečné složky komunálního odpadu lze odkládat v Odpadovém 

centru v ulici Květná č.p. 1555 v Holešově (vstup z Tovární ulice). 
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2) Soustřeďování nebezpečných složek komunálního odpadu a objemného odpadu podléhá 

požadavkům stanoveným v čl. 3 odst. 4 a 5. 

  
Čl. 5 

Soustřeďování směsného komunálního odpadu  
 

1) Směsný komunální odpad se odkládá do sběrných nádob. Pro účely této vyhlášky se 
sběrnými nádobami rozumějí: 
a) typizované sběrné nádoby o objemu 110 litrů, 120 litrů, 240 litrů a 1 100 litrů určené  

 k soustřeďování směsného komunálního odpadu (popelnice a kontejnery), 
b) podzemní kontejnery o objemu 5 m3 
c) odpadkové koše, které jsou umístěny na veřejných prostranstvích ve městě, sloužící  

pro odkládání drobného směsného komunálního odpadu. 
 

2) Stanoviště sběrných nádob je místo, kde jsou sběrné nádoby trvale nebo přechodně 
umístěny za účelem dalšího nakládání se směsným komunálním odpadem oprávněnou 
osobou. Stanoviště sběrných nádob jsou individuální nebo společná pro více uživatelů. 

 
3) Soustřeďování směsného komunálního odpadu podléhá požadavkům stanoveným  

v čl. 3 odst. 4 a 5.  
 

 
Čl. 6 

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

 

1) Město v rámci služby pro výrobce nakládá s elektrozařízením jako s  výrobky s ukončenou 
životností. 
 

2) Sběrné nádoby jsou umístěny na stanovištích uvedených v příloze č. 5 vyhlášky. 
 

3) Elektrozařízení lze také odevzdávat v Odpadovém centru v ulici Květná č.p. 1555 
v Holešově (vstup z Tovární ulice). 

  
 

Čl. 7 
Nakládání se stavebním a demoličním odpadem 

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

a demoličních činnostech nepodnikajících fyzických osob. Stavební a demoliční odpad 
není odpadem komunálním. 
 

2) Stavební a demoliční odpad lze předávat v Odpadovém centru v ulici Květná č.p. 1555 
v Holešově (vstup z Tovární ulice). 
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Čl. 8 
Zrušovací ustanovení 

 
Nabytím účinnosti této vyhlášky se zrušuje obecně závazná vyhláška města 
č. 6/2019, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání  
a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města 
Holešova, ze dne 17.12.2019. 

 
 
 

Čl. 9 
Účinnost 

 
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 01.01.2022. 
 
 

 
 
 
 
………………...……………….    ……………………………. 
Ing. Pavel Karhan v. r.     Mgr. Rudolf Seifert v. r. 
místostarosta       starosta 

 
 
 
 
 
Vyvěšeno na úřední desce obecního úřadu dne: ………………….. 
Sejmuto z úřední desky obecního úřadu dne: ……………………… 
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Příloha č. 1 k obecně závazné vyhlášce č. 3/2021  
   

 
STANOVIŠTĚ  KONTEJNERŮ NA SKLO, PAPÍR, NÁPOJOVÉ KARTONY, PLASTY  
A DROBNÉ KOVY 
 
 
Holešov 
1. Za Cukrovarem  -  naproti domu č. p. 210 
2. Dukelská - plocha před pálenicí 
3. Dukelská – mezi domy č. p. 423 a 424 
4. Dukelská – mezi domy č. p. 417 a 418 
5. Dukelská – mezi domy č. p. 420 a 421 
6. Ovocná – vedle domu č. p. 414  
7.  Zahradní - před domem č. p. 412 
8.  Sokolská – parkoviště naproti domu č. p. 498 
9. Sokolská – naproti domu č. p. 75  
10.  Růžičkova – u domu č. p. 453 
11. Hanácká – vedle domu č. p. 335 
12. Hanácká – u domu č. p. 336 
13. Slovenská – před domy č. p. 289 - 291  
14. Kráčiny - naproti domu č. p. 273 
15.  Družby – u objektu kotelny č. p. 426 
16. Novosady – před domem č. p. 1361 
17. Novosady – před domem č. p. 1362  
18.  Novosady – před domem č. p. 1365 
19. Novosady  - naproti domu č. p. 1359 
20. Novosady – u domu č. p 1500 
21.  Novosady – u marketu COOP 
22. Novosady – u Domu s pečovatelskou službou  
23. Novosady – před domem č. p. 1642 
24. Havlíčkova – u Mini Marketu 
25. Havlíčkova – vedle domu č. p. 1134 
26. Palackého -  na parkovišti u obchodu Penny Market 
27.  U Letiště – vedle domu č. p. 1152 
28. U Letiště – před domem č. p. 1195    
29. U Letiště - vedle domu č. p. 1272  
30. Tovární – u supermarketu Albert  
31. Sušilova – na parkovišti za poliklinikou 
32. Vítězství – vedle domu č. p. 302  
33. Bořenovská – dvorní trakt domů č. p. 1842 – 1846  
34. Třešňové sady – před domem č. p. 1314 
35. Příční – u parkoviště u Centra pro seniory 
36. Malá – vedle domu č. p. 91 
37. Nám. Sv. Anny – u domu č. p. 1029 
38. Holajka – vedle domu č. p. 184  
39. Partyzánská - parkoviště za bývalou spořitelnou 
40.  Partyzánská – u skateboardového hřiště  
41. Grohova – u parkoviště mezi obchodem Šmak a Luko 
42. Grohova - parkoviště před hřbitovem 
43. Samostatnost – u kolejí 
44. Plačkov – u parkoviště 
45.  Masarykova – u bývalé restaurace Pumpa 
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46. Masarykova – v areálu bývalého pivovaru 
47. Bezručova -  dvorní trakt domů č. p. 1401 – 1403 
48. Bezručova - vedle domu č. p. 672 
49. Tyršova – naproti domu č. p. 1458 
50. Luhy – u železniční trati 
51.  Žopská – u bývalé skládky TKO Holešov – horní brána 
52. Jiráskova – naproti domu č. p. 894 
53. Zlínská – plocha u parkoviště vedle areálu policejní školy 
54. Květná – vedle vjezdu do společnosti technické služby 
55. Tovární – u domu č. p. 1346 
   
Žopy 
56. Před obchodem 
57. U točny autobusu 
58. U autobusové zastávky 
 
Dobrotice 
59. Před obchodem 
60. U Sádku 
61. V areálu bývalého zahradnictví 
 
Količín 
62.  U objektu č. p. 123 
63. Před mateřskou školou 
64. U bývalého zahradnictví 
 
Tučapy 
65 Za mateřskou školou 
66. Za hasičskou zbrojnicí 
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Příloha č. 2 k obecně závazné vyhlášce č. 3/2021 
 
 
STANOVIŠTĚ KONTEJNERŮ NA BIOLOGICKÉ ODPADY ROSTLINNÉHO PŮVODU 
 
 
1. Za Cukrovarem – naproti domu č. p. 210  
2. Za Vodou – parkoviště u zahrádkové osady Třešňák 
3. Kráčiny – naproti domu č. p. 273 
4. Družby – u domu č. p. 1381  
5. Novosady – před domem č. p. 1366  
6. Novosady – před domem č. p. 1358  
7. Novosady – u Domu s pečovatelskou službou  
8. Havlíčkova – u Mini Marketu 
9. U Rusavy – u mostu, naproti domu č. p. 272  
10. U Letiště – před domem č. p. 1195  
11. U Letiště – u cyklostezky u domu č. p. 1257  
12. U Letiště – u domu č. p. 1256 směrem k vodárně  
13. U Letiště  - u domu č. p. 1215, 1216 
14. Partyzánská - skateboard – zpevněná plocha vedle chodníku  
15. Pivovarská – naproti plynové kotelny 
16. U koupaliště za mostem – u zahrádek  
17. Tyršova – naproti domu č. p. 1458 
18. Luhy – u železniční trati 
19. Žopská - u bývalé skládky TKO Holešov – horní brána  
20. Dobrotice – u obchodu 
21. Dobrotice – U Sádku 
22. Plačkov – u domu č. p. 607 
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Příloha č. 3 k obecně závazné vyhlášce č. 3/2021 
 
 
STANOVIŠTĚ KONTEJNERŮ NA TEXTIL 
 
 
1. Ovocná – naproti domu č. p. 414 
2. Dukelská – před domem č. p. 418 
3. Družby – u domu č. p. 1381 
4. Novosady - u marketu COOP 
5. Havlíčkova – u Mini Marketu 
6. Novosady – před domem č. p. 1642 
7. Vítězství – vedle domu č. p. 302 
8. Malá – vedle domu č. p. 91 
9. Holajka – vedle domu č. p. 184 
10. Očadlíkova – naproti domu č. p. 642 
11. Tyršova – naproti domu č. p. 1458 
12. U Letiště – před domem č. p. 1195   
13. Zlínská – plocha u parkoviště vedle areálu policejní školy 
14. Tučapy – za mateřskou školou 
15. Količín – u objektu č. p. 123 
16. Žopy – před obchodem 
17. Dobrotice - před obchodem 
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Příloha č. 4 k obecně závazné vyhlášce č. 3/2021 
 
 
STANOVIŠTĚ KONTEJNERŮ NA KOVY 
 
 
1. Novosady – naproti domu č. p. 1361 
2. Novosady – naproti domu č. p. 1363 
3. Novosady – u domu č. p. 1562 
4. Novosady - u Domu s pečovatelskou službou 
5. Havlíčkova – vedle domu č. p. 1134 
6. Havlíčkova – u Mini Marketu 
7. Dukelská – u domu č. p. 424 
8. Dukelská – plocha před pálenicí 
9. Hanácká – u domu č. p. 343 
10. Růžičkova – u domu č. p. 453 
11. Zahradní – před domem č. p. 412 
12. Družby - u domu č. p. 1381 
13. U Letiště - před domem č. p. 1195     
14. U Letiště - vedle domu č. p. 1272 
15. Partyzánská – u skateboardového hřiště 
16. Žopská - u bývalé skládky TKO Holešov – horní brána  
17. Květná – vedle vjezdu do společnosti technické služby 
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Příloha č. 5 k obecně závazné vyhlášce č. 3/2021 
 
 
STANOVIŠTĚ KONTEJNERŮ NA ELEKTROZAŘÍZENÍ 
 
 
1. Ovocná – naproti domu č. p. 415 
2. Družby – u domu č. p. 1381 
3. Holajka – vedle domu č. p. 184 
4. Novosady – naproti domu č. p. 1362 
5. Grohova - parkoviště před hřbitovem 
6. U Letiště – před domem č. p. 1195 
7. Zlínská – plocha u parkoviště vedle areálu policejní školy 
8. Luhy – u železniční trati 

 


