
Obecně závazná vyhláška města Hustopeče č. 2/2018, 

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

třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 
 

Zastupitelstvo města Hustopeče se na svém zasedání dne 21.06.2018 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. h) 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. 4 

Sazba poplatku 

 

1. Sazba poplatku činí 448,-Kč/poplatník/rok a tvoří ji: 

a) částka 248,-Kč za poplatníka a kalendářní rok, a 

b) částka 200,-Kč za poplatníka a kalendářní rok stanovená na základě skutečných nákladů 

města předchozího roku na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu za poplatníka a 

kalendářní rok. 

2. Rozúčtování skutečných nákladů předchozího kalendářního roku za sběr a svoz netříděného 

komunálního odpadu za osobu a kalendářní rok je obsaženo v příloze, která tvoří nedílnou 

součást této vyhlášky. 

3. V případě změny místa pobytu fyzické osoby, změny vlastnictví stavby určené k 

individuální rekreaci, bytu nebo rodinného domu nebo změny umístění podle odstavce 3 v 

průběhu kalendářního roku, se poplatek platí v poměrné výši, která odpovídá počtu 

kalendářních měsíců pobytu, vlastnictví nebo umístění v příslušném kalendářním roce. Dojde-

li ke změně v průběhu kalendářního měsíce, je pro stanovení počtu měsíců rozhodný stav k 

poslednímu dni tohoto měsíce. 
1) 

 
Čl. 6 Osvobození od poplatku 

zní takto: 

 

 1. Od poplatku je osvobozena fyzická osoba 
2)

, 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) 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 

                                                 
1 § 10b odst. 3 a odst. 6 zákona o místních poplatcích 
2 § 10b odst. 1 zákona o místních poplatcích 
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b) osoby celoročně umístěné v zařízeních pro vazbu a výkon trestu odnětí svobody 

c) osoby celoročně se zdržující v zahraničí 
 
3. Poplatník je povinen ohlásit údaj rozhodný pro osvobození do konce kalendářního roku, ve 

kterém má být osvobození poskytnuto, jinak nárok na osvobození zaniká. 

 

Touto obecně závaznou vyhláškou se ruší obecně závazná vyhláška města Hustopeče č. 

1/2018 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, 

využívání a odstraňování komunálních odpadů 
 

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti 15. dnem po dni jejího vyhlášení. 

 

  

 

 

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

Bořivoj Švásta                                                   PaedDr. Hana Potměšilová 

místostarosta                                                                           starostka 

 

 

 

 

Vyvěšeno na úřední desce dne:   

 

Sejmuto z úřední desky dne:       

 
 
 

 


