
Vyhláška města Holice č. 1/96 
o stanovení spádových obvodů 

 
 

Na základě příslušných ustanovení § 16 zákona ČNR č. 367/90 Sb.o obcích, ve znění 

pozdějších předpisů, vydává město Holice tuto obecně závaznou vyhlášku o stanovení 

spádových obvodů: 

 

Článek 1 
V souladu s ustanovením § 14, odst. 1 zákona ČNR č. 564/90 Sb.o státní správě a samosprávě 

ve školství, ve znění pozdějších předpisů /zákonů č. 190/93 Sb., 256/94 Sb. a 139/95 Sb./ 

(dále jen zákon), se spádové obvody pro zápis dětí do prvních tříd základních škol (dále jen 

ZŠ) na území města Holic stanovují takto: 

- Pro zápis na ZŠ Holubova 

ul. Hradecká, bratří Čapků, Husova, Holubova, Tyršova, Polní, Dukelská, Jiráskova, 

Žižkova, Růžičkova, Luční, Na Mušce a městské části - Podlesí a Kamenec 

- Pro zápis na ZŠ Komenského 

náměstí TGM, ul. Palackého, Josefská (od ul. Palackého k restauraci Na Trandě), 

Vysokomýtská, Nerudova, Smetanova, kpt.Jaroše, Sadová, Pardubická, J.K.Tyla, 

Družstevní, Budovatelů, Mládežnická, Zborovská, Dudychova, Komenského, 

Jungmannova, U kapličky, Klicperova, 28. října, Havlíčkova, Nádražní, Šafaříkova, 

Zahradní a městské části - Podhráz a Roveňsko 

- Pro zápis na ZŠ Staré Holice 

ul. Puškinova, Vítězná, Revoluční, 5. května, 6. května, Mírová, 9.května, 1. máje, 

Staroholická, B. Hanzla, V. Nezvala,Vrchlického, K zastávce, Josefská (část Staré 

Holice), Na Balkáně, F. Šrámka a městská část - Koudelka 

 

Článek 2 
1) Pro zajištění kapacitní vytíženosti zřizovaných prvních tříd se v odůvodněných 

případech mohou výše uvedené spádové obvody měnit a to tak, že okrajové ulice 

jednotlivých spádových obvodů a děti z dětského domova mohou na základě dohody 

ředitelů ZŠ připadnout do toho spádového obvodu, ve kterém bude dětí nedostatek. 

2) Zápis dětí do prvních tříd organizuje příslušná ZŠ. Přijímání dětí do prvních tříd ZŠ se 

řídí příslušnými ustanoveními zákona. Dítě může být přijato do nespádové školy 

pouze za předpokladu, že první třída (třídy) nespádové školy nebude naplněna 

(nebudou naplněny) dětmi ze spádového obvodu. 

 

Článek 3 
Schváleno bylo Městským zastupitelstvem Holice dne 26. 2. 1996.Vyhlášeno bylo dne 27. 2. 

1996 vyvěšením na úřední desce Městského úřadu Holice. Účinnosti nabude patnáctým dnem 

po vyhlášení, tj. dnem 12.3.1996. 

 

 

 

 Václav Vohralík                     Ladislav Effenberk 

zástupce starosty                     starosta města 

 

 



 

V Holicích dne 1.2.1996 

 
 

 

 

 


