MĚSTO ŠUMPERK
OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 9/2007
O MÍSTNÍM POPLATKU ZA PROVOZ SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ,
SBĚRU, PŘEPRAVY, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ
KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ
(OZV o poplatku za odpad)

Zastupitelstvo města Šumperka se na svém zasedání dne 13. 12. 2007 usnesením č. 572/07 usneslo
vydat v souladu s ustanoveními § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o
obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a na základě ustanovení § 14 odst. 2 zákona
č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku
(dále jen „vyhláška“):
Čl. 1
Úvodní ustanovení
Město Šumperk touto vyhláškou zavádí místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů (dále jen ”poplatek”) a upravuje
podrobnosti jeho výběru na území města Šumperka.
Čl. 2
Správce poplatku
Správu poplatku vykonává Městský úřad Šumperk1 (dále jen „správce poplatku“).
Čl. 3
Poplatník
Poplatníkem2 je:
a) fyzická osoba, která má ve městě Šumperku trvalý pobyt,
b) fyzická osoba, která má na území města Šumperka ve vlastnictví stavbu určenou nebo
sloužící k individuální rekreaci, ve které není hlášena 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 odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu.
Čl. 4
Ohlašovací povinnost
1. Ohlašovací povinnost ke vzniku a zániku poplatkové povinnosti se týká poplatníků vymezených
čl. 3.
2. Poplatník podle čl. 3 písm. a) této vyhlášky je povinen ohlásit správci poplatku vznik nebo zánik
jeho poplatkové povinnosti v důsledku změny trvalého pobytu ve městě, a to nejpozději do 30
dnů ode dne, kdy tato změna nastala.
3. Poplatník podle čl. 3 písm. b) této vyhlášky je povinen ohlásit správci poplatku vznik jeho
poplatkové povinnosti v důsledku změny vlastnictví ke stavbě určené nebo sloužící k individuální
rekreaci, a to nejpozději do 30 dnů ode dne rozhodnutí katastrálního úřadu o povolení vkladu
do katastru nemovitostí, rozhodnutí osvědčující vlastnické právo nebo doručení vyrozumění
o změně vlastnického práva v katastru nemovitosti.
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4. Poplatník uvedený v čl. 3 písm. b) této vyhlášky je povinen správci poplatku ohlásit zánik své
poplatkového povinnosti, a to stejným způsobem a ve stejné lhůtě jako v odst. 3.
Článek 5
Stanovení sazby poplatku na osobu a kalendářní rok a rozúčtování skutečných nákladů města
předchozího roku na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu na osobu
Sazba poplatku za osobu uvedenou v čl. 3 a kalendářní rok a skutečné náklady města předchozího
roku na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu na osobu jsou stanoveny v příloze č. 1.

Článek 6
Osvobození a úlevy
1. Osvobozen je poplatník, který má ve vlastnictví stavbu určenou nebo sloužící k individuální
rekreaci, ve které není hlášena k trvalému pobytu žádná osoba a jehož stavba se nachází mimo
svozové trasy (viz. příloha č. 2).
2. Od poplatku je osvobozen poplatník dle čl. 3 písm. a) pobývající nepřetržitě nejméně 6 měsíců
mimo území České republiky. Vznik nároku na osvobození je poplatník povinen oznámit správci
poplatku písemně nebo ústně do protokolu max. do 6 měsíců od dne, kdy nastala skutečnost
zakládající nárok na osvobození. Pobyt mimo území České republiky včetně délky jeho trvání
poplatník doloží dokladem, který prokazuje uváděné skutečnosti (pracovní povolení, nájemní
smlouva apod.). Na pozdější uplatnění nároku na osvobození nebude přihlíženo.
Zánik nároku na osvobození je poplatník povinen oznámit správci poplatku písemně nebo ústně
do protokolu ve lhůtě do 15 dnů ode dne, kdy nastala skutečnost ukončující nárok na osvobození.
3. Osvobozeni jsou poplatníci mající trvalý pobyt v zařízeních, která jsou stanovena v příloze č. 3.
4. Osvobozeni jsou poplatníci s trvalým pobytem v sídle ohlašovny3, u nichž není znám skutečný
pobyt.
5. Úlevu ve výši 48,- Kč získá poplatník, který bude ukládat odpad do nádoby, která není
ve vlastnictví svozové firmy. Úlevu lze poskytnout jen jednotně pro všechny poplatníky v objektu
označeném jedním číslem popisným.
Článek 7
Splatnost poplatku
1. Poplatník uhradí poplatek ve dvou stejných částkách, a to v následujících termínech splatnosti :
- k 30. 6. za 1. pololetí příslušného roku,
- k 31. 12. za 2. pololetí příslušného roku.
Poplatník může jednorázově uhradit celý roční poplatek již v prvním pololetí.

2. Změny, které mají vliv na stanovení výše poplatku a nezahrnuté do zpoplatněného období, jsou
splatné do 30. dne v následujícím měsíci.

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.
Strana 2 (celkem 3)

Článek 8
Zrušovací ustanovení a účinnost
1. Dnem účinnosti této vyhlášky se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 4/2006, o místním poplatku
za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů (OZV o poplatku za odpad), která byla schválena ZM dne 19. 10. 2006 a
nabyla účinnosti dnem 1. 1. 2007.
2. Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2008.

Mgr. Zdeněk Brož v.r.
starosta města

1
2
3

Ing. Marek Zapletal v.r.
1. místostarosta

odbor finanční a plánovací ve spolupráci s odborem životního prostředí
§ 10b odst. 1 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
§ 10 odst. 5 zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel, ve znění pozdějších předpisů

Vydává Město Šumperk
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PŘÍLOHA Č. 1
OBECNĚ ZÁVAZNÉ VYHLÁŠKY
MĚSTA ŠUMPERKA č. 9/2007

Stanovení sazby poplatku na osobu a kalendářní rok a rozúčtování
skutečných nákladů města předchozího roku na sběr a svoz
netříděného komunálního odpadu na osobu
1. Sazba poplatku na poplatníka uvedeného v čl. 3 této vyhlášky činí 492,-- Kč za kalendářní rok
(t.j. 246,-- Kč za pololetí) a je tvořena :
a) z částky 242,-- Kč za kalendářní rok1
b) z částky 250,-- Kč za kalendářní rok. Tato částka je stanovena podle skutečných nákladů
města, které jsou rozúčtovány v odst. 2.
2. Rozúčtování skutečných nákladů města předchozího roku na sběr a svoz netříděného
komunálního odpadu na osobu.
Celkové náklady na likvidaci směsného odpadu : 13 492 094,-- Kč.
Celkový počet poplatníků k 31. 12. 2006 : 28 015.
Náklady netříděného odpadu na poplatníka v systému hospodaření s komunálním odpadem:
482,60 Kč.

1

§ 10b odst. 3 písm. a) zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
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PŘÍLOHA Č. 2
OBECNĚ ZÁVAZNÉ VYHLÁŠKY
MĚSTA ŠUMPERKA č. 9/2007

17.listopadu
28.října
8.května
A. Kašpara
Alšova
Americká
Anglická
B. Němcové
B. Václavka
Bachmačská
Balbínova
Banskobystrická
Belgická
Bezručova
Blahoslavova
Blanická
Blatná
Bludovská
Bohdíkovská
Bratislavská
Bratrušovská
Brněnská
Březinova
Bří Čapků
Bulharská
Čajkovského
Čermákova
Černohorská
Čičákova
Čsl. armády
Denisova
Dobrovského
Dolnomlýnská
Dolnostudénská
Dr.E.Beneše
Dvořákovo nám.
Erbenova
Evaldova
F.L.Věka
Fialova
Fibichova
Finská
Foglarova
Francouzská
Gagarinova
Gen. Krátkého
Gen. Svobody

Hálkova
Hanácká
Haškova
Havlíčkova
Hlavní třída
Holandská
Holubí
Horova
Hrabenovská
Hrubínova
Husitská
Husovo nám.
Hybešova
Chodská
Italská
J. z Poděbrad
Janáčkova
Jánošíkova
Javoříčko
Jeremenkova
Jesenická
Jílová
Jugoslávská
K. H. Máchy
Kladská
Kmochova
Kocourkova
Komenského
Kosmonautů
Kostelní nám.
Kozinova
Krameriova
Kranichova
Krapkova
Krátká
Květná
Ladova
Langrova
Lautnerova
Ležáky
Lidická
Linhartova
Lucemburská
Luční
Lužickosrbská
M.R.Štefánika
Majakovského

Malá
Mánesova
Masarykovo nám.
Mazalova
Melantrichova
Mendlova
Muchova
Myslbekova
Myslivecká
Na hradbách
Na Kopečku
Na Svahu
Na Výsluní
nám. Jana Zajíce
nám. Míru
nám. Republiky
nám. Svobody
Nemocniční
Nerudova
Nezvalova
Okružní
Olomoucká
P.Holého
Palackého
Peckova
Pod hájovnou
Pod lesem
Pod Rozhlednou
Pod Senovou
Pod Vodárnou
Pod Vyhlídkou
Polní
Polská
Potoční
Pražská
Prievidzská
Příčná
Puškinova
Radniční
Reissova
Revoluční
Riegrova
Rooseveltova
Sadová
Samota
Skřivánčí
Sládkova
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Slavíčkova
Slovanská
Sluneční
Sokolská
Sportovní
Starobranská
Svatováclavská
Školní
Šmeralova
Štechova
Šumavská
Tatranská
Temenická
Terezínská
Tichá
Tolstého
Trnkova
Třebízského
Tylova
Tyršova
U cvičiště
U potoka
U sanatoria
U tenisu
Uničovská
Úzká
Valašská
Vančurova
Vikýřovická
Vítězná
Vojanova
Vrchlického
Vřesová
Vyhlídka
Wolkerova
Zábřežská
Zahradní
Zámecká ulička
Západní
Zborovská
Zemědělská
Ztracená
Žerotínova
Žižkova

PŘÍLOHA Č. 3
OBECNĚ ZÁVAZNÉ VYHLÁŠKY
MĚSTA ŠUMPERKA č. 9/2007

Zařízení, kterých se týká ustanovení čl. 6 odst. 3:
Domov důchodců Šumperk, U Sanatoria 25
Domov – penzion pro důchodce Šumperk, Vančurova 37
Dům pro matky s dětmi Šumperk, Gagarinova 5
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