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Z a s t u p i t e l s t v o  m ě s t a  P ř e r o v a

Přerov 17.12.2014

Předloha pro 2. jednání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 29. 12. 
2014

Předkladatel: Ing. PETR MĚŘÍNSKÝ, náměstek primátora

Zpracovatel: OLDŘIŠKA SEDLÁČKOVÁ, vedoucí odboru ekonomiky
MILENA LANŽHOTSKÁ, vedoucí oddělení místních příjmů

Název materiálu:

Obecně závazná vyhláška č. 3/2014, o místním poplatku za provoz systému 
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních 
odpadů 

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání

vydává Obecně závaznou vyhlášku č. 3/2014, o místním poplatku za provoz systému 
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů dle 
přílohy č. 1 důvodové zprávy.

Odpovídá: Rada města Přerova

Termín: 31.12.2014

Vyjádření dotčeného odboru, nebo organizace:

Rada města Přerova

Rada města Přerova projednala tento materiál na své 5. schůzi dne 12.12.2014 a svým 
usnesením poř. č. 70/5/3/2014 podala návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit usnesení, 
tak jak bylo uvedeno v návrhu na usnesení. 

Odbor ekonomiky

Odbor ekonomiky doporučuje Radě města Přerova schválit usnesení v navrženém znění. 

Datum účinnosti navrhované obecně závazné vyhlášky je stanoveno na 01.01.2015, což je 
dřívější datum než je uplynutí lhůty pro podmínku její platnosti dle ust. § 12 odst. 1 zákona   



č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů. Dle ust. § 12 odst. 2 citovaného 
zákona je stanoveno: „Pokud není stanovena účinnost pozdější, nabývají právní předpisy obce 
účinnosti patnáctým dnem po dni vyhlášení. Vyžaduje-li to naléhavý obecní zájem, lze 
výjimečně stanovit dřívější počátek účinnosti, nejdříve však dnem vyhlášení“.  Ke stanovení 
účinnosti od 01.01.2015 nemá odbor veřejné správy, dozoru a kontroly Ministerstva vnitra ČR 
připomínky, neboť vzhledem k charakteru tohoto místního poplatku, tj. roční místní daně je to 
nejvhodnější datum nabytí účinnosti nezpůsobující městu při výběru poplatku aplikační 
problémy.

Odbor vnitřní správy, oddělení právní

Oddělení právní doporučuje vydat obecně závaznou vyhlášku v předloženém znění. Podle 
zákona o obcích lze z důvodu naléhavého obecného zájmu stanovit dřívější účinnost právního 
předpisu vydávaného obcí za předpokladu, že bude zároveň dodržena 15 denní lhůta pro 
vyvěšení na přední desce, která je podmínkou platnosti tohoto právního předpisu. Stanovení 
předčasné účinnosti je záležitostí rozhodování orgánu obce, a pokud nastanou okolnosti, kdy 
je to v zájmu obce, lze tuto možnost využít. Jelikož se v tomto případě jedná o místní poplatek 
vyměřovaný na kalendářní rok, může toto být považováno za obecný zájem na stanovení 
dřívějšího počátku účinnosti. 


