
1 

 

MĚSTO OSTROV 

Zastupitelstvo města Ostrov 

Obecně závazná vyhláška města Ostrov č.1/2022 

o změně obecně závazné vyhlášky č. 3/2021 o místním poplatku za odkládání 
komunálního odpadu z nemovité věci 

 

Zastupitelstvo města Ostrov se na svém zasedání dne 13. 6. 2022 usnesením č. 85/2022 

usneslo vydat na základě § 14 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „zákon o místních poplatcích“), 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 „tato vyhláška“):  

Čl. 1 

Obecně závazná vyhláška města Ostrov č.3/2021 o místním poplatku za odkládání 
komunálního odpadu z nemovité věci, ze dne 22. 10. 2021 se mění takto: 

 
1. Článek 4 se v odst. 2 písm. b) doplňuje o slovo „plátce“ a to následovně:  
 
„b) čísla všech svých účtů u poskytovatelů platebních služeb, včetně poskytovatelů těchto 
služeb v zahraničí, užívaných v souvislosti s podnikatelskou činností v případě, že předmět 
poplatku souvisí s podnikatelskou činností plátce.“ 
 
2. Článek 5 se ruší a nahrazuje novým Článkem 5 v tomto znění: 

 

Článek 5 
Základ poplatku1 

 

1. Základem dílčího poplatku je kapacita soustřeďovacích prostředků pro nemovitou věc na 
odpad za kalendářní měsíc v litrech připadající na poplatníka. 

2. Objednanou kapacitou soustřeďovacích prostředků pro nemovitou věc na kalendářní 
měsíc připadající na poplatníka je 

a) podíl objednané kapacity soustřeďovacích prostředků pro tuto nemovitou věc na 
kalendářní měsíc a počtu fyzických osob, které v této nemovité věci mají bydliště 
na konci kalendářního měsíce, nebo 

b) kapacita soustřeďovacích prostředků pro tuto nemovitou věc na kalendářní měsíc   
v případě, že v nemovité věci nemá bydliště žádná fyzická osoba. 

3.   Minimální základ dílčího poplatku činí 60 l. 

 

Čl. 2 

Účinnost 

Tato vyhláška nabývá účinnosti počátkem patnáctého dne následujícího po dni jejího 
vyhlášení. 

 

 

 ................................... .......................................... 

            Ing. Marek Poledníček v.r.                       Ing. Jan Bureš, DBA v.r. 
                  místostarosta                         starosta 

                                                 
1     § 10k ve spojení s § 10o odst. 2 zákona o místních poplatcích 


