
  
Obecně závazná vyhláška m ěsta Jeví čko 

 
č. 1/2010 

 
kterou se m ění obecn ě závazná vyhláška m ěsta Jeví čka č. 1/2003 

o místním poplatku za provoz systému shromaž ďování, sb ěru, 
přepravy, t řídění, využívání  a odstra ňování komunálního odpadu, 

ve znění obecn ě závazné vyhlášky č. 4/2004, 1/2005, 2/2006, 3/2007, 
1/2008 a 2/2009 

 
Zastupitelstvo města Jevíčka na základě ustanovení  § 1 a  § 14  zákona č. 565/1990 Sb. 

o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ustanovením § 10 písm. 
a) a § 84, odst. 2  písm. i) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů, schválilo na svém 2. zasedání dne 15. prosince 2010  změnu této 
obecně závazné vyhlášky takto : 
  

Článek 1 
 

1. Text čl. 5, odst. 2  se nahrazuje novým zněním: 
 

„(2) Sazba poplatku za odpad pro rok 2011 činí 480 Kč a tvoří ji: 

a) částka 230 Kč za poplatníka a kalendářní rok, a 
b) částka 250 Kč stanovená na základě skutečných nákladů obce předchozího roku na 

sběr a svoz netříděného komunálního odpadu za poplatníka a kalendářní rok. 
Rozúčtování skutečných nákladů na sběr a svoz komunálního odpadu je uveden 
v příloze č. 1 této obecně závazné vyhlášky.“ 

 
2. Text  čl. 6, odst. 3 se nahrazuje novým zněním: 

 
„(3)  Sazba poplatku za odpad pro poplatníky s trvalým pobytem v k. ú. Zadní Arnoštov a 
poplatníky, kteří jsou vlastníky stavby v k. ú. Zadní Arnoštov, která slouží nebo je určena 
k individuální rekreaci, v níž není k trvalému pobytu hlášena žádná fyzická osoba činí 336 Kč 
za poplatníka a kalendářní rok.“ 
 
            

Článek 2 
 

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2011 . 
 
 
 
 

Ing. Roman Müller                                                         Mgr. Miroslav Šafář 
                       starosta                                                                       místostarosta 
 

 

 

 

 

 

 



 
Příloha č. 1 k OZV města Jevíčko č. 1/2010 
 
Rozúčtování skute čných náklad ů obce na sb ěr a svoz net říděného komunálního 
odpadu pro rok 2011: 
 
 
Náklady za rok 2009 celkem:        1 166 624 Kč 
 
Počet občanů s trvalým pobytem k 31. 12. 2009:                2829 
 
Počet  staveb sloužících nebo určených k rekreaci, ve kterých  
není hlášena k trvalému pobytu žádná fyzická osoba:              62 
 
Náklady na jednu fyzickou osobu:                 404 Kč. 
 
 
 
 
 
Zpracoval: Ing. Antonín Staněk 
 


