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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  
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Návrh pro 22. zasedání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 6. 12. 2021 

Zpravodaj:  Ing. Hana Mazochová, náměstkyně primátora 

Navrhovatel:  Rada města Přerova 2018 - 2022 

Zpracovatel:  Ing. Eva Řezáčová, vedoucí odboru 

 

Název návrhu: 

Obecně závazná vyhláška č..../2021, o místním poplatku za obecní systém odpadového 

hospodářství 

Návrh na usnesení:  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání 
 

schvaluje vydat Obecně závaznou vyhlášku č..../2021, o místním poplatku za obecní systém 

odpadového hospodářství dle přílohy č. 1 důvodové zprávy. 

 

Vyjádření dotčeného odboru, orgánu nebo organizace: 

Rada města Přerova 

Projednala tento materiál na své 74. schůzi dne 18.11.2021 a svým usnesením č. 2719/74/4/2021 

podala návrh Zastupitelstvu města Přerova vydat obecně závaznou vyhlášku dle návrhu na usnesení.  

 

Odbor ekonomiky 

Doporučuje schválit navržené znění usnesení. 

 

Kancelář primátora 

Kancelář primátora uvádí, že návrh obecně závazné vyhlášky o místním poplatku za obecní systém 

odpadového hospodářství byl zaslán k předběžnému právnímu posouzení Ministerstvem vnitra ČR 

jakožto orgánem dozoru nad výkonem samostatné působnosti obcí. Ministerstvo vnitra ČR upozornilo 

na skutečnost, že původně navrhovaná úleva od poplatku osobám, kterým vznikla poplatková 

povinnost z důvodu vlastnictví nemovité věci zahrnující stavby pro rodinnou rekreaci, ve které není 

přihlášená žádná fyzická osoba, je v rozporu se zákonem. V případě poplatku za obecní systém 

odpadového hospodářství nelze plošně stanovit různou výši sazby pro osoby ve městě přihlášené                    

a osoby vlastnící zde zákonem stanovenou nemovitou věc, v níž není přihlášená žádná fyzická osoba, 

a to ani prostřednictvím úlev (obecně závazná vyhláška by totiž pak nepřípustně zasahovala do 

základního parametru poplatku). Vzhledem k uvedeným skutečnostem byl návrh obecně závazné 



vyhlášky o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství upraven dle právního 

posouzení Ministerstva vnitra ČR a úlevy od poplatku byly z jejího znění zcela vypuštěny. 

Předkládaný návrh obecně závazné vyhlášky dle návrhu na usnesení tedy již je v souladu s platnou 

legislativou.  

 

Odbor správy majetku a komunálních služeb 

Odbor správy majetku a komunálních služeb, vzhledem k neustálému růstu nákladů na systém 

odpadového hospodářství města, zejména vlivem legislativních změn (zavedení poplatku za uložení 

odpadů na skládku i pro obce, na jejichž katastrálním území se skládka nachází), doporučuje navýšení 

sazby poplatku pro rok 2022.  

Se zrušením úlev dle bodu 4) důvodové zprávy souhlasíme. Sazba poplatku u stavby pro rodinnou 

rekreaci je stanoven pouze za nemovitost bez ohledu, kolik lidí ji užívá a produkuje odpad, není tedy 

důvod, aby sazba byla nižší než sazba pro jednoho poplatníka. V případě úlevy z důvodu přihlášení v 

obci v bytovém nebo rodinném domě, ke kterému není zajištěn příjezd pro svozové vozidlo a svozové 

místo určené k umístění sběrných nádob pro svoz komunálního odpadu je od tohoto bytového nebo 

rodinného domu vzdáleno více než 300 m uvádíme, že se doposud jednalo pouze  o 5 nemovitostí a po 

prověření současného stavu bylo zjištěno, že ve většině případů není podmínka přibližování 

odpadových nádob dále než 300 m naplněna. 

 

 

Důvodová zpráva: 

Text důvodové zprávy je uveden v příloze.  

 

 


