
Vyhláška E 40/99 města Čelákovice 

Městská rada schválila dne 27.1.1999, na základě § 16 a § 45, písmene l) zákona 

ČNR č. 367/1990 Sb., o obcích v platném znění a v souladu s § 10 zákona č. 

125/1997 Sb., o odpadech, tuto změnu obecně závazné vyhlášky E 36/98 o 

stanovení úhrady za svoz, třídění a zneškodnění komunálního odpadu pro fyzické 

osoby na území města Čelákovice. 

Novelizace č. 1 

Čl. 2 Vyhlášky E 36/98 města Čelákovice o stanovení úhrady za svoz, třídění a 

zneškodnění komunálního odpadu pro fyzické osoby na území města 
Čelákovice, se mění takto: 

Čl. 2 

Stanovení platby 

(1)Městem požadovaná úhrada se skládá ze dvou plateb: 

a) z platby za svoz a zneškodnění zbytkového komunálního odpadu (dále jen platba 

za svoz) 

b) z platby za třídění a zneškodnění, případně využití dalších složek komunálního 

odpadu, vytříděných v souladu se systémem, dále za likvidaci vytříděných 

nebezpečných odpadů a za zneškodnění odpadu umístěného na pozemcích města, u 

kterého není známa fyzická nebo právnická osoba, která zde tento odpad umístila 

(dále jen platba za ostatní služby). 

(2) Výše platby za svoz je dána: 

a) v sídlištní zástavbě smluvní cenou, vycházející ze skutečných nákladů svozce 

b) ve vilové a rekreační zástavbě dostupné pro svozovou techniku svozce cenou 

příslušného kuponu 

- cena kuponu za jednotlivý svoz 32,- Kč, přičemž povinný odběr těchto kuponů na 

obyvatele města a rok je v počtu 5 ks (slovy pět) ve vilové zástavbě, v rekreačním 

objektu 3 ks kuponu na obyvatele a rok 

- cena ročního kuponu za týdenní svoz (pro domácnosti s 5ti a více členy) 1 070,- 

Kč 
- cena ročního kuponu za čtrnáctidenní svoz (pro domácnosti se 4 a méně 

členy) 640,- Kč 

- cena ročního kuponu za sezónní svoz (39 svozů) 860,- Kč 

(3) Výše platby za ostatní služby: 

a) v sídlištní a vilové zástavbě je jednotná pro všechny obyvatele města a činí 100,- 
Kč na obyvatele a rok 

b) v rekreační zástavbě je jednotná a činí 100,- Kč za jeden objekt a rok. 



Tato novelizace nabývá z důvodu naléhavého obecného zájmu účinnosti dnem 

vyhlášení. 
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