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Obecně závazná vyhláška Města Adamova 

č. 7/2003 
kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 24/2002 o místním poplatku za 

provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání  a 
odstraňování komunálních odpadů na rok 2003 

 
Zastupitelstvo města Adamova schválilo dne 15.12.2003 dle ustanovení § 1 písm. h), § 10b         
a § 15 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů,                    
a v souladu s ustanoveními § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb.,               
o obcích (obecní zřízení), v platném znění, obecně závaznou vyhlášku města Adamova, 
kterou se mění obecně závazná vyhláška města Adamov č. 24/2002 o místním poplatku za 
provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování 
komunálních odpadů na rok 2003.  

 
Článek 1 

Základní ustanovení 
Název vyhlášky se mění na: 
o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání          
a odstraňování komunálních odpadů.  
 

Článek 2  
Sazba poplatku 

Článek 3 odst. 1 se mění následovně: 
1) sazba poplatku pro fyzickou osobu podle čl. 2 písm. a) a b) této vyhlášky činí 450,- Kč a je 
tvořena: 
a) z částky 200,- Kč za kalendářní rok a 
b) z částky 250,- Kč za kalendářní rok. Částka podle bodu 1b je stanovena podle skutečných 

nákladů Města Adamova za rok 2002 na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu dle 
přílohy této vyhlášky, v níž je provedeno vyúčtování. 

 
Článek 3 

Článek 4 se doplňuje o odstavec 2: 
2) Žádost o vrácení případného přeplatku lze podat správci poplatku nejpozději do 15. ledna 
následujícího roku. Toto ustanovení se nevztahuje na poplatníky, kteří prokáží nárok na 
osvobození dle čl. 9. 

 
Článek 4 
Příloha 

Příloha vyhlášky se mění následovně: 
 
Příloha vyhlášky č. 24/2002 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, 
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 
Náklady města na odvoz odpadu: 
(vychází se z cen fakturovaných v  r. 2002) 
Do ceny za odvoz  odpadu z města Adamova jsou započítávány: 
Uložení odpadu na skládku Březinka, Vysočany, Sloup ……………………....568 398,90 Kč 
Odvoz komunálního odpadu …………………………………………………1 225 230,00 Kč 
Svoz a likvidace odpadu z odpadkových košů rozmístěných po městě,  
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ze svozového dne, ze sběrného dvora .………………………………….…..….471 632,70 Kč 
NÁKLADY  M ĚSTA NA LIKVIDACI ODPADU CELKEM ……….……..2 265 261,60 Kč 
Skutečné náklady: 2 265 261,60 Kč : 4887 /počet obyvatel k 31.12.2002/     =         463,50 Kč 
 

Článek 5 
Zrušovací ustanovení 

                                                                                  
Zrušuje se příloha obecně závazná vyhlášky Města Adamov č. 24/2002 ze dne 12.12.2002, 
která stanovila výši místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, 
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů pro rok 2003.  
 

Článek 6 
Účinnost 

 
Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dne 1.1.2004.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         ………………………………………                ……………………………………… 
                         Stanislav Korábek                                           Ing. Jaroslav Bernášek 
                             místostarosta                                                            starosta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vyvěšeno dne: 16.12.2003 
 
Sejmuto dne: ………………….…….. 
 


