
Obec Kolomuty, okres Mladá Boleslav 
 

Obecně závazná vyhláška  
obce Kolomuty č. 2/2009, 

 
kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 2/2005 o místních poplatcích 

 
Zastupitelstvo obce Kolomuty schvaluje a vydává dne  22.1. 2009 dle ustanovení § 10 písm. d), § 
35 a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších 
předpisů, a v souladu s ustanovením § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, 
ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku: 
 
 

Článek 1 
 

Obecně závazná vyhláška obce Kolomuty č. 2/2005 o místních poplatcích, ze dne 5. 9. 2005, se 
mění takto: 
 
1. V ust. Čl. 7 odst. 1) písm. f) se vypouští slovo „cirkusů“. 
 
2. Text ust. Čl. 16 se vypouští a nahrazuje se novým textem v tomto znění: 
 

„Sazba poplatku za komunální odpad 
 
Sazba poplatku za komunální odpad činí ročně pro:  
 

1.  fyzickou osobu, která má v obci trvalý pobyt     500,-Kč 
Poplatek je tvořen: 

a) částkou stanovenou ve smyslu ustanovení § 10b odst.3 písm. a) zákona o místních 
poplatcích ve výši 250,-Kč  za  kalendářní rok; 

b) částkou stanovenou ve smyslu ustanovení § 10b odst.3 písm. b) zákona o místních 
poplatcích ve výši 250,- Kč  za  kalendářní rok. 

 
2. fyzickou osobu, která má ve vlastnictví stavbu určenou nebo sloužící k individuální 

rekreaci, nacházející se na území obce, ve které není nahlášena k trvalému pobytu 
žádná fyzická osoba (má-li k této stavbě vlastnické právo více osob,jsou povinny platit 
poplatek společně a nerozdílně , a to ve výši odpovídajícího poplatku za jednu fyzickou 
osobu)                                                                                                                        500,-Kč 

 
Poplatek je tvořen: 

a) částkou stanovenou ve smyslu ustanovení § 10b odst.3 písm. a) zákona o místních 
poplatcích ve výši 250,-Kč  za  kalendářní rok; 

b) částkou stanovenou ve smyslu ustanovení § 10b odst.3 písm. b) zákona o místních 
poplatcích ve výši 250,-Kč  za  kalendářní rok. 

 
Rozúčtování nákladů obce předchozího roku na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu na osobu: 

Skutečné náklady na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu v roce 2008 činily: 
� 120.223,- Kč vývoz nádob 
�   32.346,- Kč kontejnery 



 
celkem: 152.569,- Kč 
Částka na osobu: 152.569 : 243 = 627,- Kč.“ 

 
3. Text ust. Čl. 18 se vypouští a nahrazuje se novým textem v tomto znění: 

 
„Osvobození a úleva 

 
1) Od poplatku za komunální odpad jsou osvobozeni: 

a) poplatníci - fyzické osoby ve výkonu trestu, 
b) poplatníci - fyzické osoby s trvalým pobytem na území obce, ale žijící mimo území ČR. 

2) Vznik nároku na osvobození je poplatník povinen oznámit správci poplatku do 15 dnů, kdy 
nastala skutečnost zakládající nárok na osvobození. Ve stejné lhůtě a stejným způsobem je 
poplatník povinen správci  poplatku oznámit zánik nároku na osvobození.   

3) Úleva na poplatku za komunální odpad ve výši 50 % roční sazby poplatku se poskytuje: 
a) poplatníkům - fyzickým osobám, které jsou žáky či studenty a které v kalendářním roce, 

za nějž se poplatek za komunální odpad platí, dosáhnou maximálně 15 let věku 
b) poplatníkům - fyzickým osobám, které dosáhnou v kalendářním roce, za nějž se poplatek 

za komunální odpad platí, 70 a více let věku. 
             
 

Článek 2 
 

1) V ostatním zůstává znění obecně závazné vyhlášky obce Kolomuty č. 2/2005 o místních 
poplatcích, ze dne 5. 9. 2005, nezměněno. 

2) Zrušuje se obecně závazná vyhláška obce Kolomuty č. 1/2007, kterou se mění obecně 
závazná vyhláška č. 2/2005 o místních poplatcích, schválená dne 8. 1. 2007. 

3) Zrušuje se obecně závazná vyhláška obce Kolomuty č. 1/2009 o místním poplatku za provoz 
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování  komunálních 
odpadů, schválená dne 5. 1. 2009. 

 
 

Článek 3 
 
Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem jejího vyhlášení. 
 
 
 
 
 Václav Král       Jaroslav Štecha 
 místostarosta         starosta obce 
 
 
 
 
 
Vyvěšeno na úřední desce : 22.1.2009 
Sejmuto z úřední desky     :    
 


