
Návrh bodu pro zasedání ZM Příbram dne 14.09.2020 

 

 

Název bodu jednání: 

K dočasnému zpoplatnění komunálního odpadu ve sběrném dvoře 

 

 

Zpracovali: 

Mgr. Vladimír Král a Mgr. Tomáš Mosler 

 

 

Předkládá: 

Mgr. Vladimír Král, zastupitel 

 

 

Návrh usnesení: 

ZM schvaluje/neschvaluje následující usnesení: 

 

1) ZM vyzývá vedení města, aby jakékoli změny poplatků za komunální odpad 

navrhovalo až po právním posouzení a aby případné návrhy změn těchto poplatků, 

hrazených dle vyhlášky, předkládalo k hlasování zastupitelstvu. 

 

2) ZM vyzývá vedení města, aby transparentně a bez odkladů informovalo nejen 

o zavádění, ale i o rušení všech důležitých opatření týkajících se občanů. 

 

3) ZM vyzývá vedení města, aby zajistilo v případě poplatků, které byly v období 

od 1. srpna 2020 nesprávně inkasovány za uložení komunálního odpadu ve 

sběrném dvoře, jejich vrácení občanům. 

 

 

Odůvodnění: 

Návrh souvisí se zavedením poplatků ve sběrném dvoře v Příbrami za určité druhy 

komunálního odpadu a za některé další kategorie odpadu. Tyto poplatky byly zavedeny 

1. srpna a následně 14. srpna zrušeny. Dle všeho byly poplatky v případě komunálního 

odpadu (nadměrný a nebezpečný odpad, nábytek) vybírány neoprávněně. 

 

K části 1: Dle informací, které obdržela Šance pro Příbram od p. starosty, 

proběhlo právní posouzení věci až po změně. Změna také nebyla projednána 

zastupitelstvem, které jediné má kompetenci rozhodovat o úpravě obecně závazné 

vyhlášky o místním poplatku za provoz systému shromažďování komunálních odpadů. 

 

K části 2: Městský úřad opakovaně informoval o zavedení poplatků, o zrušení 

ovšem (do doby podání tohoto návrhu na konci srpna) žádnou informaci nezveřejnil. 

 

K části 3: Nesprávně inkasované poplatky za komunální odpad v období od 

1. srpna je nutné vrátit občanům – pomocí platebních údajů, pokud platba proběhla 

převodem, u ostatních způsobů úhrady by pak měla radnice veřejně informovat o tom, že 

lze o vrácení poplatku požádat. Zde je nutné zmínit, že předmětné poplatky byly 

v některých případech účtovány i po 14. srpnu, kdy dle p. starosty došlo k jejich zrušení. 


