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Statutární město Prostějov 
Zastupitelstvo města Prostějova 

 
Obecně závazná vyhláška 

Statutárního města Prostějova 

č. 7/2021 

 
o stanovení obecního systému odpadového hospodářství  

 
Zastupitelstvo města Prostějova se na svém zasedání dne 23.11.2021 usnesením č. 11229 
usneslo vydat na základě § 59 odst. 4 zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech (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 „vyhláška“): 

 

Článek 1 
Úvodní ustanovení 

 

Tato vyhláška stanovuje obecní systém odpadového hospodářství na území města Prostějova 
(dále jen „obecní systém“). 

Článek 2 
Základní pojmy 

 

1) Osobou zapojenou do obecního systému dle této vyhlášky je nepodnikající fyzická osoba, 
která předává odpad nebo movitou věc do obecního systému. 

2) Osoba zapojená do obecního systému je povinna odpad nebo movitou věc, které předává 
do obecního systému, odkládat na místa určená městem v souladu s povinnostmi 
stanovenými pro daný druh, kategorii nebo materiál odpadu nebo movitých věcí zákonem 
o odpadech a touto vyhláškou1. 

3) Provozovatel zařízení je osoba, která je oprávněna provozovat zařízení určené k nakládání 
s odpady podle zákona o odpadech, a které je na základě písemné smlouvy se Statutárním 
městem Prostějovem předáván odpad v rámci obecního systému za účelem dalšího 
nakládání s tímto odpadem v souladu se zákonem o odpadech. 

                                                 
1 § 61 zákona o odpadech 
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4) V okamžiku, kdy osoba zapojená do obecního systému odloží movitou věc nebo odpad,  
s výjimkou výrobků s ukončenou životností, na místě obcí k tomuto účelu určeném, stává 
se obec vlastníkem této movité věci nebo odpadu2.  

5) Sběrnými nádobami se pro účely této vyhlášky rozumějí: 

a) sběrné nádoby sloužící k odkládání směsného komunálního odpadu z domácností o 
objemu 110, 120 a 240 litrů, tzv. popelnice, nebo o objemu 770 a 1100 litrů, tzv. 
kontejnery, 

b) odpadkové koše, které jsou umístěny na veřejných prostranstvích ve městě Prostějově, 
sloužící k odkládání drobného směsného komunálního odpadu, 

c) zvláštní sběrné nádoby sloužící k odkládání využitelných složek komunálního odpadu, 
které jsou barevně označené dle druhu využitelné složky, 

d) zvláštní sběrné nádoby sloužící k odkládání objemného odpadu, tzv. velkokapacitní 
kontejnery. 

6) Stanoviště sběrných nádob k odkládání komunálního odpadu je místo, kde jsou sběrné 
nádoby trvale nebo přechodně umístěny za účelem dalšího nakládání s komunálním 
odpadem. U nemovitostí jejich umístění určuje vlastník, uživatel či správce nemovitosti. 
Stanoviště sběrných nádob k odkládání komunálního odpadu jsou individuální nebo 
společná pro více uživatelů. 

7) Svozové místo je stanoviště sběrných nádob, ze kterého je prováděn svoz komunálního 
odpadu. 

8) Den svozu je den, kdy provozovatel zařízení provádí vyprazdňování sběrných nádob 
v obecním systému. 

9) Sběrný dvůr na ulici Anenská č.11 a ulici Průmyslová v Prostějově je oplocené místo 
určené pro odkládání všech vytříděných složek komunálního odpadu mimo směsného 
komunálního odpadu na dobu nezbytně nutnou. Sběrný dvůr je osobám zapojeným do 
obecního systému přístupný v provozní době a za podmínek stanovených v provozním 
řádu tohoto zařízení. 

10) Mobilní sběr komunálního odpadu je sběr zajištěný osádkou speciálního vozidla v 
pravidelných intervalech na určených místech. 

 

Článek 3 
Oddělené soustřeďování komunálního odpadu  

 

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

a) Biologické odpady, 
b) Papír, 
c) Plasty včetně PET lahví, 
d) Nápojové kartony 
e) Sklo, 
f) Kovy, 
g) Nebezpečné odpady, 

                                                 
2 § 60 zákona o odpadech 
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h) Objemný odpad, 
i) Jedlé oleje a tuky, 
j) Textil,  
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). 

 

Článek 4 
Soustřeďování papíru, plastů, nápojových kartonů, skla, kovů, jedlých olejů a tuků  

 

1) Vytříděné složky komunálního odpadu jako je papír, plasty, PET lahve, nápojové kartony, 
sklo a kovy jsou jednotlivě soustřeďovány do zvláštních sběrných nádob o objemu 1100, 
1 050, 1 550, 1 800, 3 000 a 5 000 litrů na stanovištích zvláštních sběrných nádob, jejichž 
seznam je uveden na webových stránkách Statutárního města Prostějova. 

2) Zvláštní sběrné nádoby jsou barevně odlišeny a označeny příslušnými nápisy:  

a) Papír – modrá barva 

b) Plasty, PET lahve, nápojové kartony, kovy – žlutá barva 

c) Sklo – bílá barva (čiré) a zelená barva (směsné) 

d) Kovy – šedá barva. 

3) Do zvláštních sběrných nádob je zakázáno ukládat jiné složky komunálních odpadů, než 
pro které jsou určeny. 

4) 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.  

5) Větší množství kovů, papíru a plastů lze také odevzdávat v provozních hodinách ve 
sběrném dvoře na ulici Anenská č.11 a na ulici Průmyslová v Prostějově. 

6) K odevzdávání jedlých tuků a olejů je určen v provozních hodinách sběrný dvůr na ulici 
Anenská č.11 a na ulici Průmyslová v Prostějově. Jedlé tuky a oleje se odkládají ve 
sběrných dvorech v pevných uzavíratelných obalech (např. PET lahve, sklenice). 

 

Článek 5  
Soustřeďování biologického odpadu 

 

1) Biologický odpad je soustřeďován do zvláštních sběrných nádob – popelnic o objemu 
120, 140 a 240 litrů, a do zvláštních sběrných nádob – kontejnerů o objemu 770 litrů a 
polopodzemních kontejnerů o objemu 1 500 litrů, které jsou umístěny na stanovištích 
zvláštních sběrných nádob, jejichž seznam je uveden na webových stránkách Statutárního 
města Prostějova. 

2) Zvláštní sběrné nádoby jsou barevně odlišeny a označeny příslušným nápisem: 

Biologický odpad – hnědá barva. 
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3) Zvláštní sběrné nádoby jsou vyváženy provozovatelem zařízení v pravidelných 
intervalech uvedených na webových stránkách Statutárního města Prostějova. 

4) K odevzdávání objemného rostlinného biologického odpadu (např. velké větve stromů) je 
určen v provozních hodinách sběrný dvůr na ulici Anenská č.11 a ulici Průmyslová v 
Prostějově. 

5) Biologický odpad je zakázáno do sběrných nádob odkládat v igelitových pytlích. 

6) Soustřeďování biologického odpadu podléhá požadavkům stanoveným v článku 4 odst. 3 
a 4.  

7) Dvakrát do roka je organizován (jarní a podzimní) úklid města. Informace o termínech 
úklidu města jsou zveřejňovány na webových stránkách Statutárního města Prostějova a v 
Prostějovských radničních listech. 

 

Článek 6 
Soustřeďování textilu 

 

1) Textil je soustřeďován do speciálního kontejneru na oděvy, obuv a textil společnosti 
TextilEco, a.s. 

2) Speciální kontejnery na textil jsou umístěny na vybraných stanovištích sběrných nádob, 
jejichž seznam je uveden na webových stránkách Statutárního města Prostějova.  

3) Soustřeďování textilu podléhá požadavkům stanoveným v článku 4 odst. 3 a 4. 

4) Speciální kontejner na oděvy, obuv a textil je barevně odlišen a označen příslušným 
nápisem: 

 Oděvy, obuv, textil – bílá barva. 

 

Článek 7 
 Svoz nebezpečných složek komunálního odpadu 

 

K odevzdávání nebezpečných složek komunálního odpadu je určen v provozních hodinách 
sběrný dvůr na ulici Anenská č.11 a ulici Průmyslová v Prostějově. V okrajových částech 
města Prostějova je zajišťován dvakrát ročně (jaro a podzim) mobilní sběr nebezpečných 
složek komunálního odpadu jejich odebíráním na předem vyhlášených přechodných 
stanovištích přímo do zvláštních sběrných nádob k tomuto sběru určených. Informace o sběru 
jsou zveřejňovány na webových stránkách Statutárního města Prostějova a v Prostějovských 
radničních listech. 

 

Článek 8 
 Svoz objemného odpadu 

 

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

2) K odevzdávání objemného odpadu je určen v provozních hodinách sběrný dvůr na ul. 
Anenská č. 11 a ulici Průmyslová v Prostějově. Objemný odpad lze odevzdávat dvakrát 
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ročně (jaro a podzim) ve stanovených termínech na předem vyhlášených přechodných 
stanovištích přímo do zvláštních sběrných nádob k tomuto účelu určených, a při mobilních 
sběrech. Informace o sběru objemného odpadu jsou zveřejňovány na webových stránkách 
Statutárního města Prostějova a v Prostějovských radničních listech. Dále lze přistavení 
zvláštní sběrné nádoby na určené místo objednat u provozovatele zařízení za úhradu. 

 

Článek 9 
Soustřeďování směsného komunálního odpadu  

 

1) Směsný komunální odpad se odkládá do sběrných nádob k tomu určených dle této 
vyhlášky, tzn. směsný komunální odpad z domácností se odkládá do tzv. popelnic a 
kontejnerů, drobný směsný odpad na veřejných prostranstvích se odkládá do 
odpadkových košů. 

2) Vlastník, uživatel či správce nemovitosti je povinen zajistit pro soustřeďování směsného 
komunálního odpadu z domácnosti dostatečný počet sběrných nádob k tomu určených o 
dostatečném objemu a v den svozu přistavit sběrné nádoby na svozové místo a nejpozději 
následující den po dni svozu je odklidit zpět na stanoviště sběrných nádob. 

3) U nemovitostí sloužících k rekreaci, jejichž vlastníci či uživatelé nevlastní sběrnou 
nádobu dle článku 2 odst. 5 písm. a), lze odkládat směsný komunální odpad do sběrných 
nádob na svozových místech určených pro rekreační oblast, jejichž seznam je uveden na 
webových stránkách Statutárního města Prostějova. 

4) Osobám zapojeným do obecního systému je zakázáno: 
a) vybírat nebo odvážet odpad odložený ve sběrných nádobách, 
b) ukládat do sběrných nádob určených pro odkládání směsného komunálního odpadu z 

domácností žhavý popel, zeminu, nebezpečný odpad, tekuté odpady, stavební suť, 
objemný odpad a využitelné složky komunálního odpadu, 

c) ukládat odpad z domácností do odpadkových košů umístěných na veřejných 
prostranstvích, 

d) odkládat komunální odpad do sběrných nádob, které nejsou oprávněny užívat. 
 

Článek 10 
Nakládání s výrobky s ukončenou životností v rámci služby pro výrobce  

(zpětný odběr) 
 

1) Statutární město Prostějov 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 předávat v provozních hodinách na 
sběrný dvůr na ulici Anenská č.11 a ulici Průmyslová v Prostějově. Dále je lze 
odevzdávat dvakrát ročně (jaro a podzim) ve stanovených termínech při mobilních 
sběrech. Informace o sběru jsou zveřejňovány na webových stránkách Statutárního města 
Prostějova a v Prostějovských radničních listech. Spotřebiče lze odevzdávat v některých 
prodejnách elektroniky a použité drobné osvětlovací zařízení na Informační službě 
Magistrátu města Prostějova na nám. T.G. Masaryka 130/14. 
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Článek 11 
Nakládání se stavebním a demoličním odpadem 

 
1) Stavebním 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 vzniklý na území města při stavební činnosti osob 
zapojených do obecního systému musí být ukládán do rozměrově vhodných kontejnerů 
provozovatele zařízení, popřípadě subjektu provádějícího stavební činnost, pokud není 
tento odpad přímo nakládán a vyvážen z místa vzniku k využití a zneškodnění. 

3) Stavební a demoliční odpad je možné za úplatu odložit v uvedených sběrných dvorech a 
dalších provozovnách k tomu určených (v omezeném množstvím stanoveném každou 
provozovnou): 

 

Obchodní jméno Adresa sídla Tel. provozovna 

RESTA s.r.o. Kojetínská 3120/75, Přerov 606 795 795 
Recyklační závod Olomouc - 
Holice 

Petr Očenášek 
Petelinova 882/12, 

Olomouc – Nová Ulice 
582 330 022 

Recyklační centrum Určická 
ul., Prostějov 

SUEZ CZ a.s. 
Španělská 1073/10, 
Vinohrady, Praha 2 

800 102 000 Němčice nad Hanou 

FCC Prostějov, 
s.r.o. 

Průmyslová 4407/1b, 
Prostějov 

582 334 711 
725 824 716 

Sběrný dvůr na ul. Anenská 
č.11 
Sběrný dvůr na ul. Průmyslová 

 
 

Článek 12 
Závěrečná ustanovení 

 
1) Nabytím účinnosti této vyhlášky se zrušuje Obecně závazná vyhláška města Prostějova č. 

6/2011 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování 
komunálních odpadů, včetně systému nakládání se stavebním odpadem, Obecně závazná 
vyhláška č. 11/2013, kterou se mění obecně závazná vyhláška města Prostějova č. 6/2011 
a Obecně závazná vyhláška č. 5/2014, kterou se mění obecně závazná vyhláška města 
Prostějova č. 6/2011. 

 
2) Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyhlášení. 

 
 

                  Mgr. František Jura v. r.                                    Mgr. Jiří Pospíšil v. r. 
       primátor                                1. náměstek primátora  
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