
Pořadové číslo:  2/4 

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 28.11.2022 

Návrh pro 2. zasedání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 5. 12. 2022 

Zpravodaj:  Ing. Petr Vrána , primátor 

Navrhovatel:  Rada města Přerova 2022 - 2026 

Zpracovatel:  Ing. Eva Řezáčová, vedoucí odboru 

 

Název návrhu: 

Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za obecní systém odpadového 

hospodářství 

Návrh na usnesení:  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání 
 

schvaluje vydat Obecně závaznou vyhlášku č..../2022, kterou se mění Obecně závazná vyhláška č. 

7/2021, 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 4. schůzi dne 24.11.2022 a 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 z hlediska legislativně technického nemá k návrhu obecně závazné 

vyhlášky ve znění dle přílohy důvodové zprávy žádné připomínky. Pokud jde o osvobození či úlevy 

od poplatku, pak Kancelář primátora pouze pro informaci doplňuje, že Ministerstvo vnitra již 

pozastavilo účinnost řady obecně závazných vyhlášek obcí zavádějících osvobození či úlevy pro 

osoby pouze z důvodu jejich příslušnosti k jedné či druhé zákonem stanovené kategorii poplatníků (tj. 

pouze proto, že jsou poplatníky, kteří jsou přihlášeni v obci, anebo naopak vlastníci nemovitostí na 

území obce, ve které nejsou přihlášeny žádné fyzické osoby – typicky rekreační chaty). Ministerstvo 

vnitra iniciovalo u Ústavního soudu řízení o zrušení těchto obecně závazných vyhlášek pro 



nezákonnost, doporučuje obcím zdržet se zavádění obdobných osvobození či úlev pro poplatkové 

období roku 2023 a vyčkat konečného rozhodnutí Ústavního soudu. Vzhledem k uvedeným 

skutečnostem v oblasti osvobození a úlev není navrhována žádná změna Obecně závazné vyhlášky                 

č. 7/2021 (osvobození či úlevy od místního poplatku výše popsaného typu již tato obecně závazná 

vyhláška neobsahuje).  

 

Odbor správy majetku a komunálních služeb 

Vzhledem k neustálému růstu nákladů na provoz obecního systému nakládání s odpadem, doporučuje 

Odbor správy majetku a komunálních služeb schválit zvýšení sazby poplatku na částku 800,- Kč. 

 

 

Důvodová zpráva: 

Text důvodové zprávy je uveden v příloze.  

 

 


