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Město Žamberk – 9/2017- vydání 01

Zastupitelstvo města Žamberka se na svém zasedání dne 05.12.2017 usneslo vydat na základě
ust. § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a
v souladu ustanovení § 10 písm. a) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:

Článek 1
Obecně závazná vyhláška města Žamberka č. 6/2015 o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, se mění a
doplňuje takto:
1. V čl. 3 se za odstavec (6) doplňuje odstavec (7), který zní takto:
„(7) V případě, že poplatník nesplní povinnost ohlásit údaj rozhodný pro osvobození nebo
úlevu od poplatku ve lhůtě stanovené v čl. 3 odst. (1) nebo v čl. 3 odst. (6), nárok na
osvobození nebo úlevu od tohoto poplatku zaniká; za nesplnění této povinnosti nelze uložit
pokutu za nesplnění povinnosti nepeněžité povahy.“
2. V čl. 4 odstavec (3) zní takto:
„(3) Skutečné náklady za rok 2016 na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu činily
2 718 049 Kč a byly rozúčtovány takto: náklady 2 718 049 Kč děleno 6 229 poplatníků
(6 085 počet osob s pobytem na území města Žamberka + 144 staveb určených
k individuální rekreaci, bytů a rodinných domů, ve kterých není hlášena k pobytu žádná
fyzická osoba) = 436,35 Kč. Z této částky je stanovena sazba poplatku dle čl. 4 odst. 1
písm. b) obecně závazné vyhlášky ve výši 250 Kč.“
3. V článku 6 odstavec (1) se zrušuje písm. c). Dosavadní písm. d) se označuje jako písm. c).

Článek 2
Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti 01.01.2018.

Ing. Bc. Oldřich Jedlička
místostarosta

Jiří Dytrt
starosta
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