
Město Příbram Obecně závazná vyhláška č. 2/2021 

1 

 

M Ě S T O  P Ř Í B R A M 
Zastupitelstvo města Příbram 

Obecně závazná vyhláška č. 2/2021 
ze dne 29. března 2021, 

o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, 
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, kterou se mění Obecně 

závazná vyhláška č. 4/2020 ze dne 7. prosince 2020, o místním poplatku za 
provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a 

odstraňování komunálních odpadů  

Zastupitelstvo města Příbram se na svém zasedání dne 29. března 2021 usnesením 
č. 548/2021/ZM usneslo vydat na základě § 14 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, 
ve znění pozdějších předpisů 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.  

Čl. 1 
Obecně závazná vyhláška č. 4/2020 ze dne 7. prosince 2020, o místním poplatku za provoz 

systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních 
odpadů se mění takto:  

 

1. V článku 4 se odstavec 1 ruší a nahrazuje se novým, který zní: 

(1) Sazba poplatku činí 600,-- Kč a je tvořena: 

a) z částky   11,-- Kč za osobu uvedenou v čl. 2 a kalendářní rok a 
b) z částky 589,-- Kč stanovené na základě skutečných nákladů města předchozího 

kalendářního roku na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu za osobu 
uvedenou v čl. 2 a kalendářní rok. 

2. V článku 6 se odstavec 2 písmeno c) ruší a nahrazuje se novým, které zní: 

c) po dobu souvislého pobytu ve zdravotnickém zařízení delšího než jeden měsíc, 

Čl. 2 
Ostatní ustanovení vyhlášky č. 4/2020 ze dne 7. prosince 2020 zůstávají beze změny. 

Čl. 3 
Účinnost 

        Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyhlášení. 

MĚSTO PŘÍBRAM 
otisk úředního razítka 

     Mgr. Jan Konvalinka  v. r.                                                   Ing. Martin Buršík, MBA  v. r. 
                         starosta                                                                           1. místostarosta 
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Zpracoval: Odbor ekonomický 
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Město Příbram Příloha k obecně závazné vyhlášce č. 2/2021 

 

Příloha k obecně závazné vyhlášce č. 4/2020 se ruší a nahrazuje se novou, která zní: 

Příloha k obecně závazné vyhlášce č. 4/2020 

Rozúčtování nákladů na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu na osobu 

za kalendářní rok 2019 

Město stanovuje druhou část místního poplatku podle čl. 4 odst. 1 písm. b) vyhlášky na základě 

skutečných nákladů města předchozího kalendářního roku na sběr a svoz netříděného 

komunálního odpadu. 

Rozúčtování nákladů na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu na osobu 

je následující: 

celkové skutečné náklady 

r. 2019 v Kč  19 207 821 

náklady na osobu =  --------------------------- =  ---------------- = 589,27 Kč 

počet poplatníků 32 596 

Z této částky je stanovena sazba poplatku pro čl. 4 odst. 1 písm. b) vyhlášky ve výši 589,-- Kč. 


