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OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA 

ze dne 15. prosince 2003, 

kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška města č. 19/2001, o místním poplatku 

za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování ko-

munálních odpadů 

 
Zastupitelstvo města Český Krumlov se 

usneslo dne 15. 12. 2003 v souladu s usta-
novením § 14 zákona č. 565/1990 Sb., o 
místních poplatcích, v platném znění, a v 
souladu s § 10 písm. d), § 84 odst. 2) písm. 
i) zákona č 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), a vydává tuto obecně závaznou 
vyhlášku: 

Obecně závazná vyhláška č. 19/2001, ve 
znění 16/2002, se mění a doplňuje takto: 

I. 

1) V ČI. 5 „sazba poplatku“ se odstavec 2 
mění takto: 

(2) Sazbu poplatku tvoří: 
a) částka 126 Kč za osobu a kalendářní 

rok 
b) částka 250 Kč za osobu a kalendářní 

rok, stanovenou na základě skutečných ná-
kladů obce za předchozí rok na sběr netří-
děného komunálního odpadu 

2) Doplňuje se příloha č. 3 

II. 

Účinnost 

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. 
1. 2004. 

 
 
 

JUDr. František Mikeš, v. r. 
starosta 

 
Miloš Michálek, v. r. 

místostarosta 
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Příloha č. 3 obecně závazné vyhlášky 
města 

Rozúčtování skutečných nákladů na 
sběr a svoz netříděného komunálního 

odpadu za rok 2002 

Celkové náklady: 4 673 000 Kč 
Celkové množství odpadu 3 026 t 
Počet obyvatel k 31. 12. 2002: 14 409 
Počet objektů k individuální rekreaci a ci-

zinci s dlouhodobým pobytem: 59 
Množství odpadu na jednoho občana roč-

ně: 210 kg 
Náklady na 1 kg: 1,54 Kč 
Celkové skutečné náklady na jednoho 

obyvatele ročně a rok: 
4 673 000 : (14 409 + 59) = 323 Kč 

 

 


