
V y h l á š k a E 41/99 města Čelákovice 

  

Městské zastupitelstvo města Čelákovic schválilo dne 30.června 1999, na základě 
§16,odst.1 a § 36 odst. 1, písmene f) zákona ČNR č. 367/1990 Sb., o obcích v 
platném znění a v souladu s § 9 odst. 1, zákona č. 125/1997 Sb., o odpadech tuto 
změnu obecně závazné vyhlášky E 35/98 – 

  

 N o v e l i z a c e č. 2 

  
Čl. 8 Vyhlášky E 35/98 města Čelákovic, o nakládání s komunálním a 
stavebním odpadem, se mění takto 

  

Povinnosti fyzických osob 

  

1)Odpad třídit a odkládat na místa k tomu určená v souladu se „systémem“. 

2)V případě účasti na „systému“ města hradit cenu, která je v souladu se 
zákonem1) a zvláštními předpisy 8) . 

3)V případě, že se fyzická osoba nenapojí na „systém“, je povinna 

- písemně tuto skutečnost oznámit městskému úřadu nejpozději do konce měsíce, 
od kterého chce komunální odpad využívat nebo likvidovat sama nebo 
prostřednictvím oprávněné osoby. 

- prokázat na požádání kontrolního orgánu města, jakým způsobem odpad využila 
nebo zneškodnila, a to dle formuláře přílohy č. 2. této vyhlášky. Odpad i v tomto 
případě skladuje ve vyhovující sběrné nádobě (nepropustná, uzavíratelná ) tak, aby 
nedocházelo k hygienickým závadám. 

4)Na veřejném prostranství odkládat malá množství komunálního odpadu vzniklá 
mimo domácnost do odpadkových košů. 

  



Za Čl.8 Vyhlášky E 35/98 města Čelákovic, o nakládání s komunálním a 
stavebním odpadem, se vkládají následující články: 

  

Čl. 8a 

Úhrada 

  

(1) Obce určují výši úhrady za svoz, třídění a zneškodnění komunálního odpadu 
pro obyvatele města, kteří využívají „systém“, stanovený touto vyhláškou, podle 
zvláštních předpisů8) . 

  

(2) Z úhrady jsou hrazeny náklady obce spojené s tříděným sběrem, svozem, 
tříděním, využitím a zneškodněním komunálního odpadu a odpadu umístěného na 
nemovitosti obce, u kterého není známa fyzická nebo právnická osoba, která odpad 
na nemovitosti, která není určena k odkládání odpadů, umístila.1) 

  

Čl. 8b 

Stanovení úhrady 

  

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

a) z platby za svoz a zneškodnění zbytkového komunálního odpadu (dále 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 platba za ostatní služby). 

(2) Výši úhrady (cenu) za svoz, třídění a zneškodnění komunálního odpadu určí 
obec usnesením městské rady ve formě ceníku. Cena bude stanovena v souladu se 
zvláštními předpisy. 8) 



(3) „Systém“ tvoří jeden celek a každý obyvatel je oprávněn jej v celém rozsahu 
využít. Úhrada je stanovena za celý systém a nelze ji dělit. 

  

Čl. 8c 

Způsob úhrady 

  

(1) Sídlištní zástavba 

obyvatel města platí úhradu, uvedenou v Čl.8b městu prostřednictvím správce 
objektu, který je k tomuto zmocněn smlouvou 

b) úhrada je prováděna  měsíčně 

c) v případě, že správce objektu neuzavře s městem smlouvu o vybírání úhrady, 
uvedené 

v Čl.8b nebo mu obyvatel nedá k takovému vybírání souhlas, platí pro obyvatele 
sídlištní 

zástavby přiměřeně režim zástavby vilové 

  

(2)Vilová a rekreační zástavba 

a) obyvatel města se přihlásí k systému uzavřením smlouvy s městem, kde si 
vybere způsob 

svozu a zneškodnění zbytkového komunálního odpadu 

b) distribuci kuponů provádí městský úřad a Technické služby Čelákovice 

c) povinný odběr kuponů na obyvatele města a rok je v počtu 5ks (slovy pět) ve 
vilové 

zástavbě a v počtu 3ks (slovy tři) v rekreační zástavbě 

d) úhradu může provést obyvatel města současně za všechny členy své domácnosti 
( na 

základě zákonného zastoupení nebo pověření) 



e) úhradu provede obyvatel města do 31. března běžného roku buď složenkou 
města nebo 

platbou v hotovosti v pokladně MěÚ 

  

Čl. 8d 

Slevy z ceny 

  

Na žádost, podanou písemně městskému úřadu, je možné přiměřeně upravit úhradu, 
stanovenou v Čl.8b, pokud obyvatel města prokáže, že z vážných důvodů nemůže 
systém využívat (výkon základní vojenské služby, umístění do léčebny dlouhodobě 
nemocných či jiného zdravotnického zařízení, pobyt mimo území ČR delší než 2 
měsíce apod.). 

  

   

Účinnost 

  

Z důvodu naléhavého obecného zájmu nabývá tato vyhláška účinnosti dnem 
vyhlášení, tj. 1. července 1999. 

--------------------------------- 
zástupce starosty 

-------------------------------- 
starosta 

 


