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Zastupitelstvo města Milevska 

podklad pro zasedání zastupitelstva č.  26  dne 13.12.2017                          OF261704Z  

 
Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za provoz systému nakládání s odpady 

s účinností od 1. ledna 2018 
 

Právní rámec:       zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (v platném znění)                                                                             
zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích (v platném znění) 

Předkladatel:                   Mgr. Martin Třeštík, místostarosta           …………………… 

Zpracovatel: Ing. Jaroslava Rodová, pověřená zást. ved. OF    …………………… 
 Pavlína Zděnková, referentka OF      ……………………  

Vztah k rozpočtu:               příjmová položka rozpočtu 2018 

    

1. Návrh usnesení 

Zastupitelstvo města Milevska 

I. vydává  „Obecně  závaznou  vyhlášku města Milevska, o  místním poplatku za provoz 
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních 
odpadů“ ve znění dle přílohy č. 1. 

2. Důvodová zpráva 

Rada města Milevska neschválila dne 06.12.2017 návrh „Obecně  závazné  vyhlášky města 
Milevska, o  místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, 
využívání a odstraňování komunálních odpadů“ v předloženém znění a doporučuje  
Zastupitelstvu města Milevska vydat tuto obecně závaznou vyhlášku v upraveném znění dle 
přílohy č. 1.  
 
Odbor finanční, jako správce místního poplatku, předkládá nové znění Obecně závazné 
vyhlášky města Milevska, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, 
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů s účinností od 01.01.2018.  
 
Důvodem   předložení   je  zapracování  změn  uvedených  v  novele  zákona  č.  565/1990 
Sb.,  
o místních poplatcích, v platném znění. Novela přináší změnu v nastavení zákonného 
osvobození. Nově se bude zákonné osvobození vztahovat pouze na poplatníky z titulu 
pobytu a nikoliv na poplatníky z titulu vlastnictví nemovité věci. Dále bylo vypuštěno pro 
nadbytečnost zákonné osvobození uvedené v § 10 b odst. 3 písm. c) zákona o místních 
poplatcích. Nově má taktéž dle novely poplatník povinnost ohlásit údaj rozhodný pro 
osvobození nebo úlevu do lhůty určené obecně závaznou vyhláškou, jinak jeho nárok na 
osvobození nebo úlevu od poplatku zaniká. Úlevy obsažené v Čl. 6 odst. 3 vyhlášky se nově 
definují jako další osvobození, přičemž rozsah zůstává nezměněn.  
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Návrh nového znění vyhlášky s označenými změnami je v příloze č. 1. 
 
Dalším důvodem je aktualizace údajů v Čl. 4 na základě skutečných nákladů na sběr a svoz 
netříděného komunálního odpadu za předchozí kalendářní rok. Sazba poplatku 456 Kč za 
osobu a kalendářní rok zůstává nezměněna. 
 
 
Složení sazby poplatku ve Čl. 4 se mění takto: 

- sazba v odst. 1 písm. a) se zvyšuje z 249 Kč na 250 Kč (maximální výše sazby je podle 
zákona 565/1990 Sb., o místních poplatcích 250 Kč) 

- sazba v odst. 1 písm. b) se snižuje z 207 Kč na 206 Kč (maximální výše sazby je podle 
zákona 565/1990 Sb., o místních poplatcích 750 Kč a je stanovena na základě 
skutečných nákladů města předchozího roku na sběr a svoz netříděného 
komunálního odpadu). 
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