
Město Sezemice 
 

Obecně závazná vyhláška 

č. 5/2006 
 

kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška  č. 6/2003   

o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, 

přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů  
 
Zastupitelstvo města Sezemice se  na svém zasedání dne  7.12. 2006 usnesením č. Z/7/2/2006 

usneslo vydat podle ustanovení §10 písm. d) a  § 84 odst. 2 písm. i) zák.č. 128/2000 Sb., o 

obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením  § 14 odst. 2 

zákona č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů,   tuto obecně 

závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“) 

 

Článek 1 
Oddíl II., čl. 4-Sazba poplatku, odst. 1) se mění takto: 

(1) Sazba poplatku pro poplatníka podle čl. 3  odst. 1  této obecně závazné vyhlášky činí 480,-  

Kč a je tvořena 

a) z částky 230,- Kč za kalendářní rok a 

b) z částky 250,- Kč za kalendářní rok. Tato částka je stanovena podle skutečných 

nákladů města předchozího roku na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu.  

Skutečné náklady na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu za rok 2006 činily 

1.061.022,-  Kč a byly rozúčtovány takto: 

 

- počet osob s trvalým pobytem na území města Sezemice   3261 

- počet vlastníků staveb určených nebo sloužících k individuální  

   rekreaci na území města Sezemice         106 

- celkový počet poplatníků                   3367 

 

Skutečný náklad na 1 poplatníka                         315,-  Kč 
 

Článek 2 
Ostatní ustanovení vyhlášky se nemění. 

 

Článek 3 
(1) Tato vyhláška nabývá platnosti dnem vyhlášení, a to vyvěšením na úřední desce 

městského úřadu po dobu 15 dnů, přičemž dnem vyhlášení je první den vyvěšení vyhlášky 

na úřední desce 

(2) Vyhláška nabývá účinnosti dnem 1.1. 2007. 
 

 

 

 

Bohuslav Kopecký                                                                     Josef Ulrych 
starosta města                                                                                                    místostarosta 

 

 

OZV č. 5/2006 byla  vyvěšena na úřední desce dne  8.12.2006 

OZV č. 5/2006 byla sejmuta z úřední desky dne 29.12. 2006 

 

OZV byla vydána na  ZM dne  7.12. 2006  a nabývá účinnosti  dne 1.1. 2007 


