
Obecně závazná vyhláška   E 3/2003 města Čelákovic, kterou se 
mění obecně závazná vyhláška č. E 45/2001, 

o místním poplatku za provoz systému 

shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a 
odstraňování komunálních odpadů 

  
  
  

Zastupitelstvo města Čelákovic schválilo dne 19.11.2003 a na základě § 10 a 84 odst. 2, 

písmene i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se 

zákonem č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů vydává 

tuto  obecně závaznou vyhlášku ve znění pozdějších novelizací 

  

  

Novelizace č. 3 

  

Článek 5 Vyhlášky   E 45/2001 města Čelákovic, o místním poplatku za provoz 

systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování 

komunálních odpadů se mění takto: 

  

Čl . 5 

  
Sazba poplatku 

  
1)      Sazba poplatku za komunální odpad činí ročně : 

celkem částku 396,- Kč na  kalendářní rok 2004. Sazbu tohoto 
poplatku  tvoří ve smyslu ustanovení §10b odst. 3 písm. a)  zákona o 
místních poplatcích částka  146,- Kč plus částka 250,- Kč ve smyslu 
ustanovení §10b odst. 3 písm. b) zákona o místních poplatcích. 

  
2)      Rozúčtování nákladů města na sběr a svoz nevytříděného komunálního 

odpadu na osobu je stanovena v příloze č. 1 této vyhlášky. 
  
3)      V případě změny místa trvalého pobytu nebo změny vlastnictví stavby, 

která je určena nebo slouží k individuální rekreaci v průběhu 
kalendářního roku, uhradí se poplatek v poměrné výši, která odpovídá 
počtu kalendářních měsíců pobytu nebo vlastnictví stavby v příslušném 
kalendářním roce. Dojde – li ke změně v průběhu kalendářního měsíce, 
je pro stanovení počtu měsíců rozhodný stav na konci tohoto měsíce. 

  
  

Dále se nahrazuje příloha č. 1 E 45/2001 města Čelákovic, ve znění Vyhlášky E 

1/2003 města Čelákovic o místním poplatku za provoz systému shromažďování, 



sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů  ve znění 

pozdějších novelizací následovně: 

  

  
  

  

Příloha č. 1 

  

  

Náklady na sběr a svoz netříděného odpadu 

20 03 01 

  

Kontejnery 

    

     1 670 630,90 Kč 

  

Ostatní sběrné nádoby 

  

     1 160 029,00 Kč 

  

Separační dvůr TS Čelákovice 

  

  

        833 445,00 Kč 

  

Celkové náklady 

  

     3 664 104,90 Kč 

  

Počet osob 

  

          10 322 

  

podíl na 1 osobu 

  

               355,00 Kč 

  

Sazba poplatku podle §10b odst. 3 

písm. b) zákona o místních poplatcích 

  

            250,00Kč 

  

  

  

  

Ostatní ustanovení Vyhlášky E 45/2001 města Čelákovic, o místním poplatku za 

provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování 

komunálních odpadů ve znění pozdějších novelizací zůstávají beze změny. 

  
  

Účinnost 
  
Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti 1. l. 2004. 

  

V Čelákovicích dne 27.11.2003 



  

  

  

  

  

  

………………………………………              …………………………………… 

                     místostarosta                                                              starosta 
 


