
M ě s t o  T ý n e c  n a d  S á z a v o u 
 
 

Obecně závazná vyhláška Města Týnec nad Sázavou  
č. 4/2007 

 
 
Zastupitelstvo Města Týnec nad Sázavou vydává dne 17.12.2007 podle § 14 a § 10b zákona ČNR č. 
565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů a § 10 písm d) a § 84 odst. 2 písm h) 
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů tuto 
 
 

VYHLÁŠKU,  
KTEROU SE MĚNÍ OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA 1/2007 

O MÍSTNÍM POPLATKU ZA PROVOZ SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU, PŘEPRAVY, 
TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ 

 
Čl. 1 

 
Obecně závazná vyhláška č.1/2007 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, 
využívání a odstraňování komunálních odpadů se mění takto: 
 
Čl. 4, Sazba poplatku zní: 

 
1. Sazba poplatku činí 500,- Kč a je tvořena: 

a) z částky 250,- Kč za poplatníka uvedeného v čl. 2 a kalendářní rok a 
b) z částky 250,- Kč za poplatníka uvedeného v čl. 2 a kalendářní rok stanovené na základě skutečných 

nákladů obce předchozího roku na sběr a svoz netříděného odpadu. 
 

2. Skutečné náklady obce za rok 2007 na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu činily 1 545 360 Kč.  
Počet fyzických osob s trvalým pobytem:  5 299 
Počet fyzických osob, které mají ve vlastnictví stavbu určenou nebo sloužící k individuální rekreaci, ve které 
není hlášena k trvalému pobytu žádná fyzická osoba: 450 
 
Skutečné náklady byly rozúčtovány takto: 1 545 360 Kč : 5 749 = 268 Kč, tedy 250 Kč1 

 
3. V případě změny místa trvalého pobytu v průběhu kalendářního roku, nebo změny vlastnictví stavby určené 

nebo sloužící k individuální rekreaci, ve které není hlášena k trvalému pobytu žádná fyzická osoba v průběhu 
kalendářního roku, poplatník uhradí poplatek v poměrné výši, která odpovídá počtu kalendářních měsíců 
pobytu nebo vlastnictví stavby shora specifikované. Dojde-li ke změně v průběhu kalendářního měsíce, je pro 
stanovení počtu měsíců rozhodný  stav na konci tohoto měsíce. Přeplatek se vrací na žádost poplatníka. 

 
Čl. 2 

Účinnost vyhlášky 
 

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem 1.1.2008 
 
 
 
 
 
   
 Mgr.Martin Kadrnožka Zdeněk Březina 
 místostarosta starosta 
 
 
 
 
Vyvěšeno: 18.12.2007 
Sejmuto:  

                                                 
1 Zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, § 10b, odst. 3, písm. b) 


