
                                                                                        Příloha č. 1

      S T A T U T Á R N Í   M Ě S T O    P Ř E R O V

Obecně závazná vyhláška č. .. /2013,
kterou se mění a doplňuje Obecně závazná vyhláška č. 6/2012, 

o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, 
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Zastupitelstvo města Přerova se na svém zasedání dne 17.06.2013 usnesením 

č.………………  usneslo vydat na základě § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., 

o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 10 písm. d) 

a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb.,  o obcích (obecní zřízení),  ve znění pozdějších 

předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:

Čl. 1

Obecně závazná vyhláška č. 6/2012, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, 
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů se mění a doplňuje takto:

1) V čl. 3 odst. 1 zní:
„(1)  Poplatník je povinen ohlásit správci poplatku vznik své poplatkové povinnosti nejpozději 

do 15 dnů ode dne, kdy mu povinnost platit tento poplatek vznikla, případně doložit 
existenci skutečností zakládajících nárok na osvobození dle čl. 6 odst. 1 písm. a) až e) 
nebo úlevu od poplatku dle čl. 6 odst. 3 písm. b).“.

2) V čl. 3 odst. 5 písm. a) zní:
„a) změnu poplatkové povinnosti v důsledku skončení skutečností zakládajících nárok 

na osvobození dle čl. 6 odst. 1 písm. a) až e) nebo úlevu od poplatku dle čl. 6 odst. 3 

písm. b),“. 

3) V čl. 6 odst. 1 se za písm. c) vkládá písm. d) ve znění:
„d) poplatníci, kteří jsou hospitalizováni ve zdravotnických zařízeních (zejména 

v nemocnicích, v léčebnách dlouhodobě nemocných a v jiných prostorách určených 
pro poskytování zdravotních služeb) nepřetržitě déle než 3 měsíce,“.

Stávající písm. d) až f) se označují jako e) až g).



Čl. 2

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyhlášení.

…………………………………. ………………………………..
          Ing. Jiří Lajtoch           Mgr. Josef  Kulíšek
              primátor          náměstek primátora

Vyvěšeno na úřední desce dne:
Sejmuto z úřední desky dne:


