
Město Sezimovo Ústí 
Zastupitelstvo města Sezimovo Ústí 

 
Obecně závazná vyhláška č. 3/2020,  

kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 3/2019, o místním poplatku 
za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání 

a odstraňování komunálních odpadů 
 
Zastupitelstvo města Sezimovo Ústí se na svém zasedání dne 9. 12. 2020 usneslo vydat na základě 
§ 14 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, 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:  
 

Čl. 1 
Změna vyhlášky 

 
Touto obecně závaznou vyhláškou se mění Příloha č. 1 obecně závazné vyhlášky č. 3/2019, o místním 
poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování 
komunálních odpadů, ze dne 18. 12. 2019. 

 
Čl. 2 

Ostatní ustanovení 
 
Ostatní ustanovení obecně závazné vyhlášky č. 3/2019, o místním poplatku za provoz systému 
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, se nemění. 

 
Čl. 3 

Účinnost 
 
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2021.  
 

 
 
 
 

 ..………………………………….    ………….……………………………….. 
           Ludmila Svatková v. r.     Mgr. Ing. Martin Doležal v. r. 
             místostarostka                                                                              starosta  
  
   
  
Schváleno dne:  
 
  
  
Vyvěšeno na úřední desce dne:  
  
  
Sejmuto z úřední desky dne:  



Příloha č. 1 obecně závazné vyhlášky č. 3/2020 
 

o místním poplatku za provoz a systém shromažďování, sběru, přepravy, 
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 

 
 
 

Rozúčtování skutečných nákladů na osobu pro rok 2020 
 

1. Náklady na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu v roce 2019: 
 

6.457.000 Kč 
 

2. Počet poplatníků dle čl. 2 odst. 1 písm. a) vyhlášky k 31. 10. 2020 ...…….…. 7 140 
Počet poplatníků dle čl. 2 odst. 1 písm. b) vyhlášky k 31. 10. 2020 ………..…    338 
Poplatníků celkem ……………………………………………………..………………………..…. 7 478 

 
3. Náklady na poplatníka: 
 
6.457.000 Kč : 7.478 = 863,50 Kč/poplatník 

 

 
Sazba poplatku pro rok 2021 

(čl. 4 odst. 1 vyhlášky) 
 

Sazba poplatku pro poplatníka podle čl. 2 odst. 1 této vyhlášky stanovená podle skutečných nákladů 
města v roce 2019 činí 600 Kč za kalendářní rok a je tvořena:  

a)  z částky 250 Kč za osobu a kalendářní rok a  
b)  z částky 350 Kč za osobu a kalendářní rok, stanovené na základě skutečných nákladů města 

předchozího kalendářního roku na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu za poplatníka 
a kalendářní rok.  

 

Výše úlevy od poplatku dle čl. 6 odst. 5 této vyhlášky ………………………………………………………….…. 250 Kč 

 
 


