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OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA 

ze dne 16. prosince 2002, 

kterou se mění a doplňuje obecní závazná vyhláška města č. 19/2001, o místním poplatku 

za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování 

komunálních odpadů 

 
Zastupitelstvo města Český Krumlov se 

usneslo dno 16. 12. 2002 podle ustanovení § 
15 zákona č. 565/1990 Sb., o místních po-
platcích, v platném znění, a v souladu s § 10 
písm. a), § 84 odst. 2) písm. i) zákona č. 
128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), a 
vydává tuto obecně závaznou vyhlášku: 

Obecné závazná vyhláška města č. 
19/2001 se mění a doplňuje takto: 

I. 

(1) V článku 5 „Sazba poplatku“ se od-
stavce 1 a 2 mění takto: 

 
(1) Poplatek za komunální odpad činí 

ročně 376 Kč za poplatníka. 
(2) Sazbu poplatku tvoří: 
a) částka 139 Kč za kalendářní rok a 
b) částka 237 Kč za kalendářní rok, sta-

novená na základě skutečných nákladů obce 
v roce 2001 na sběr a svoz netříděného ko-
munálního odpadu. 

 
(2) Doplňuje se článek 6a „Osvobození od 

poplatku“ 
Od poplatku jsou osvobozeni 
a) poplatníci, kteří se v místě trvalého po-

bytu nezdržují po dobu delší než 1/2 kalen-
dářního roku z důvodu výkonu základní vo-
jenské služby, pobytu v zahraničí, pobytu v 
sociálním zařízení, pobytu ve vazbě či výko-
nu trestu, za předpokladu, že uvedené sku-
tečnosti budou písemně doloženy; 

b) majitelé objektů pro individuální rekre-
aci, kteří mají zároveň trvalý pobyt na území 
města Český Krumlov; 

c) poplatníci s trvalým pobytem: Nemoc-
niční č. p. 429, 5. května č. p. 307 a č. p. 308 
a Důlní 269. 

d) třetí a každé další nezaopatřené dítě 
v rodině 

 
(3) Doplňuje se příloha č. 2 

Příloha č. 2 obecně závazné vyhlášky 
města 

Rozúčtování skutečných nákladů na 
sběr a svoz netříděného komunálního 

odpadu za rok 2001 

Celkové náklady: 3 459 000 Kč 
Celkové množství odpadu: 3 940 000 kg 
Celkový počet obyvatel k 31. 12.: 14 584  
Množství odpadu na 1 občana ročně: 270 

kg  
Náklady na 1 kg: 0,88 Kč 
Celkové náklady na 1 obyvatele a rok 
(3459000 Kč : 14584 obyvatel) = 237 Kč 

II. 

Účinnost 

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. 
1. 2003. 

 
 
 

JUDr. František Mikeš, v. r. 
starosta 

 
Miloš Michálek, v. r. 

místostarosta 


