
Obecně závazná vyhláška Města Litovel 

č. 1/2008, 

kterou se mění obecně závazná vyhláška Města Litovel č. 2/2007 

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

Zastupitelstvo města Litovel schválilo dne 26. 6. 2008 podle ustanovení § l5 zákona ČNR č. 565/l990 Sb., o místních 
poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením § l0 písm. a) a § 84 odst. 2 písm. i) zákona č. 
l28/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), tuto změnu obecně závazné vyhlášky č. 2/2007. 

I. 
  

Článek 1), 2) a článek 3) zůstávají beze změn. 
  
II. 
  

Odstavec 1) článku 4) nazvaného„Osvobození“ nově zní takto: 
„ 1)      Od poplatku dle článku 2 jsou osvobozeny: 
a)      děti mladší 1 roku věku; poplatková povinnost vzniká v kalendářním měsíci, kdy dítě dovrší jednoho roku, 
b)     osoby starší 80 let, a to včetně celého kalendářního roku, v němž dovrší 80 let, 
c)      osoby umístěné v ústavech sociální péče,  v domovech důchodců,  v azylových domech a v zařízeních 
poskytujících sociální služby s celoročním pobytem, a to počínaje kalendářním měsícem, v němž došlo k nástupu do 
uvedeného zařízení; poplatková povinnost pak opět vzniká v měsíci, kdy došlo k návratu z uvedeného zařízení, 
d)     osoby dlouhodobě léčené v  nemocničních zařízeních nebo léčebnách, počínaje kalendářním měsícem, v němž 
došlo k nástupu do uvedeného zařízení; poplatková povinnost pak opět vzniká v měsíci, kdy došlo k návratu z 
uvedeného zařízení, 
e)      osoby pobývající dlouhodobě v zahraničí, a to počínaje kalendářním měsícem, v němž došlo k vycestování; 
poplatková povinnost pak opět vzniká v měsíci, kdy došlo k návratu ze zahraničí, 
f)       osoby umístěné ve vyšetřovací vazbě a ve výkonu trestu, a to počínaje kalendářním měsícem, v němž došlo 
k nástupu do uvedeného zařízení; poplatková povinnost pak opět vzniká v měsíci, kdy došlo k návratu z  uvedeného 
zařízení,           
g)      děti umístěné v dětských domovech, a to počínaje kalendářním měsícem, v němž došlo k nástupu do uvedeného 
zařízení; poplatková povinnost pak opět vzniká v měsíci, kdy došlo k návratu z  uvedeného zařízení.“ 
 Odstavec 2) článku 4) nazvaného„Osvobození“ nově zní takto:„Od poplatku dle čl. 2 písm. b) jsou osvobozeny všechny 
fyzické osoby, které již poplatek uhradily dle článku 2 písm. a).“   
Odstavce 3), 4) a 5) článku 4) nazvaného„Osvobození“  zůstávají beze změn.“ 
  

III. 
  

Článek 5) až článek 12) zůstávají beze změn. 
  

IV. 
  
Tato vyhláška nabývá účinnosti dne  l. července 2008. 
  
  
  
  
  
Mgr. Blahoslav Papajk                                   MVDr. Vojtěch Grézl 
místostarosta města                                                       starosta města  
  
  
  
  
  
Vyvěšeno dne: 30.6.2008 
  
Sejmuto dne: 16.7.2008 
  
------------------------ 
*****) § 12 zákona ČNR č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích ve znění pozdějších předpisů. 
******) § 12 zákona ČNR č.565/1990 Sb., o místních poplatcích ve znění pozdějších předpisů.   
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