
Obecně závazná vyhláška města Hustopeče č. 5/2017, 

 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, 

třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 
 

Zastupitelstvo města Hustopeče se na svém zasedání dne 7. 12. 2017 usneslo vydat na základě 

§ 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů a 

v souladu s § 10 písm. d)  a § 84 odst. 2 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ( obecní 

zřízení ), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):  

 
Obecně závazná vyhláška města Hustopeče č. 3/2015, o místním poplatku za provoz systému 

shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů se 

mění takto: 

 

 

Čl. 6 Osvobození od poplatku 

zní takto: 

 

 1. Od poplatku je osvobozena fyzická osoba s trvalým pobytem v obci, která je 

a) umístěna do dětského domova pro děti do 3 let věku, školského zařízení pro výkon ústavní 

nebo ochranné výchovy nebo školského zařízení pro preventivně výchovnou péči na základě 

rozhodnutí soudu nebo smlouvy 

b) umístěna do zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc na základě rozhodnutí soudu, na 

žádost obecního úřadu obce s rozšířenou působností, zákonného zástupce dítěte nebo 

nezletilého, 

c) jako nezaopatřené dítě umístěna v domově pro osoby se zdravotním postižením na základě 

rozhodnutí soudu nebo smlouvy o poskytnutí sociální služby, nebo 

d) umístěna v domově pro osoby se zdravotním postižením, domově pro seniory, domově se 

zvláštním režimem nebo chráněném bydlení. 

2.  Od poplatku se dále osvobozují: 

a) třetí a každé další dítě v rodině poplatníka, nedovrší-li tyto děti v daném kalendářním roce 

16 let 

b) osoby celoročně umístěné v zařízeních pro vazbu a výkon trestu odnětí svobody 

c) osoby celoročně se zdržující v zahraničí 
 1

 

 
Tato vyhláška nabývá účinnosti 11. 1. 2018. 

 

 

  

 

…………………….………                                                   …………………………… 

Bořivoj Švásta                                                   PaedDr. Hana Potměšilová 

místostarosta                                                                           starostka 

 

 

 

Vyvěšeno na úřední desce dne:  27. 12. 2017 

Sejmuto z úřední desky dne:      12. 01. 2018 

                                                 
1 § 10b odst. 5 zákona o místních poplatcích 


