
OBEC Makov 
 

Obecně závazná vyhláška č. 2/2011, 
 

o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, 
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů  

Zastupitelstvo obce Makov se na svém zasedání dne 25. února 2011 usnesením č. 

3/5/2011 usneslo vydat na základě § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních 

poplatcích, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 

písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších 

předpisů, tuto novelu obecně závazné vyhlášky (dále jen „vyhláška“), 

 

kterou se novelizuje obecně závazná vyhláška Obce Makov č. 2/2010, která nabyla 

účinnosti od 1. ledna 2011. 

 

Novela se týká 

Čl. 4 

Sazba poplatku 

(1) Sazba poplatku pro poplatníka podle čl. 2 odst. 1 této vyhlášky činí 400,00 Kč a 

je tvořena: 

a) z částky 155,00 Kč za kalendářní rok a 

b) z částky 245,00 Kč za kalendářní rok. Tato částka je stanovena na základě 

skutečných nákladů obce předchozího roku na sběr a svoz netříděného 

komunálního odpadu. Skutečné náklady činily 18.138,00 Kč, což v přepočtu 

na 1 obyvatele činí 245,11 Kč. 

(2) Sazba poplatku pro poplatníka podle čl. 2 odst. 2 této vyhlášky činí 450,00 Kč a 
je tvořena: 

a) z částky 200,00 Kč za kalendářní rok a  

b) z částky 245.00 Kč za kalendářní rok. Tato částka je stanovena stejným 
způsobem jako v čl. 2 odst. 1. 

(3)   V případě změny místa trvalého pobytu nebo změny vlastnictví stavby, která je 

určena nebo slouží k individuální rekreaci v průběhu kalendářního roku, se 

uhradí poplatek v poměrné výši, která odpovídá počtu kalendářních měsíců 

pobytu nebo vlastnictví stavby v příslušném kalendářním roce. Dojde-li ke 

změně v průběhu kalendářního měsíce, je pro stanovení počtu měsíců 

rozhodný stav na konci tohoto měsíce. 

Čl. 6 

Osvobození a úlevy 

(1) Od poplatku se osvobozují: 

a) Děti, které v roce splatnosti poplatku dosáhnou věku 10 roků a mladší 



(2) Úleva se neposkytuje. 

Čl. 9 

Účinnost 

Tato novela obecně závazné vyhlášky nabývá účinnosti dne 1. dubna 2011. 

 

 

 

 

 

 ................................... .......................................... 

             Ing. Vladislav Čípek     Martin Žilka 

 místostarosta starosta 

 

 

 

 

 

Vyvěšeno dne 28.2.2011 

Sňato dne 18.3.2011 


