
Obecně závazná vyhláška č. 3/2004  

mění OZV č. 1/2003 - o místním poplatku za provoz  
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního 
odpadu  
  
  
  

 Obecně závazná vyhláška 
 č. 3/ 2004  

  

která mění OZV č. 1/2003 ze dne 26.11.2003 o místním poplatku za provoz systému 
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních 

odpadů 

  
Zastupitelstvo Města Plumlov schválilo dne 15.12.2004 podle ustanovení § 14, odst.2 zákona 
č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s 
ustanoveními § 10, písmeno d) a § 84, odst. 2, písmeno i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku.  

Obecně závazná vyhláška Města Plumlov č.1/2003 ze dne 26.11.2003 o místním poplatku 
za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování 
komunálních odpadů se mění následovně: 

Článek 3 - Sazba poplatku                      

1. Sazba poplatku je stanovena ve smyslu ustanovení § 10, odst. 3, písmeno a), b) zákona č. 
565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů a tvoří ji:  

a) částka 250,- Kč za osobu uvedenou v článku 2, bod 1 písmeno a), b) této obecně závazné 
vyhlášky a kalendářní rok  

b) částka 110,- Kč za osobu uvedenou v článku 2, bod 1 písmeno a), b) této obecně závazné 
vyhlášky a kalendářní rok, stanovená na základě skutečných nákladů města Plumlov na sběr a 
svoz netříděného komunálního odpadu za předchozí rok  

Článek 6 - Osvobození 

Od poplatku jsou osvobozeni: 

d) osoby s trvalým pobytem v Plumlově - majitelé objektů, které byly kolaudovány jako 
zahradní domky. 

 Ostatní ustanovení OZV č.1/2003 zůstávají nezměněna.  

 Tato vyhláška nabývá účinnosti ke dni 1.1.2005. 



  

  

  

  

  

  

  

PŘÍLOHA č. 1 

OBECNĚ ZÁVAZNÉ VYHLÁŠKY  č. 3/2004 

Celkové náklady na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu činily v r.2003 

                                                                                      815.645,10 Kč 

  

Počet osob přihlášených k trvalému pobytu k 31.12.2003           2.365 

Počet objektů určených k rekreaci nebo neobydlených                  441  

Celkem                                                                                   2.806 

Náklady na jednu osobu                                                         291,70 Kč 

  

  

           Josef Pálka                                                    Ladislav Otruba 

        místostarosta                                                         starosta 
  

 


