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Zastupite|stvo města Ústí nad Labem se na svém zasedání dne 15. prosince 2005 usnes|o vydat v sou|adu s $ 10
písm. a), s 35 a 5 84 odst.2 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb', o obcích (obecníziízení), ve zněnípozdějších
ilreopts$, s s+ zak. č. 185/20o1 Sb,, o odpadech a o změně něKerých da|ších zákonů a podle $ 14 zákona č.
565/.199bšb., o místních pop|atcích, ve zněnípozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyh|ášku.

Statutární město Ústí nad Labem

1. Cí|em této vyh|ášky je na základě zákonného zmocnění a v sou|adu s platnou právní úpravou stanovit výši
místního pop|atku na rok 2006.

2' čtánet XI. Závěrečná ustanovení se mění a doplňuje takto:
odst. 1) Pří|oha č. 2 Rozúčtování nákladů na sběr a svoz netříděného komuná|ního odpadu
se nahrazuje novou Pří|ohou.č".2:
Pří|oha č' j Stanovení výše pop|atku pro rok 2oo6 a rozúčtování nák|adů na sběr a svoz
netříděného komuná|ního odpadu za rok2004,

3. |rato obecně závazná vyh|áška nabývá účinnosti 1' |edna 2006.

I

Mgr, Jan Kubata v.r,
náměstek primátora

Mgr,  Petr  Ganda|ovič v ' r .
primátor města

cH oDPADŮ.
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Statutární měSto Ústí nad Labem
obecně závaznáryhláška č' 1212005

kterou se mění a doplňuje obecně závaznávyhláška
č.83/2001 ajejínovelyoZY č.9\12002,ozy ě.612003,ozy č.412004aoZY č.2l2O05

o místním poplatku zaptovoz systému skomaŽd'ování, sběru, přepravy, třídění' vyllŽivaní a
odstraňování komunálních odnadů.

Zastupitelstvo města Ústí nad Labem se na svém zasedéní dne 15. prosince 2005 usneslo
vyda tv sou l adus$10písm.a ) , $35a$84ods t . 2písm. i ) z ákonač.L}}DOOOSb . , oobcích
(obecní zÍízeni), ve znění pozdějších předpisů, $ 84 zak. č. i85/2001 Sb.' o odpadech a o
změně některých dalších zákonů a podle $ 14 zakona ě, 56511990 Sb., o místních poplatcích,
ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku.

1. Cílem této vyhlášky je na zakladě zákonného zmocnění a v souladu s platnou právní
úpravou stanovit qýši místního poplatku na rok 2006,

2, Čtanet XI, Záv&ečná ustanovení se mění a doplňuje takto:
odst. 1) Příloha č. 2 Rozúčtování nakladů na sběr a SvoZ netříděného komunálního odoadu
se nahrazuje novou Přílohou č' 2:
Příloha č. 2 Stanovení výše poplatku pro rok 2006 arozúčtoviiní nakladů na sběr a svoz
netříděného komunálního odpadu za rok 2OO4,

3. Tato obecně závaznávyhláška nabývá účinnosti 1. ledna 2006,

I
Mgr. Jan Kubata v.r' Mgr. Petr Gandalovič v.r.
náměstek primátora primátor města
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Stanovení vyše poplatku pro rok 2006 a rozúčtování nákladů na sběr

a SvoZ netříděného komunálního odpadu za rok 2004

1. Stanovení výše poplatku pro rok 2006:

1.1. Sazba poplatku pro fuzickou osobu, která má ve městě Ústí nad Labem
trvalý pobyt se stanovuje ve výši 500 Kč na osobu

Sazbu poplatku tvoří:
a) částka 250 Kě ve smyslu $ 10 b) odst. (3) písm. a) zékona o místních poplatcích
b) částka 250 Kč stanovená do výše skutečných nákladů města předchozího roku na

sběr a svoz netříděného komunálního odpadu ve smyslu $ 10 b) odst. (3) písm. b)
zákona o místrrích poplatcích

1.2, Sazbapoplatku pro fuzickou osobu, která má na uzemí města Ústí nad
Labem ve vlastnictví stavbu určenou nebo sloužící k individuální rekreaci se
stanovuje ve vyši 250 Kč na stavbu

Sazba poplatku 250 Kč je stanovena ve smyslu $ 10 b) odst. (3) písm. a) zákonao místních
poplatcích

2. Rozúčtování nákladů na sběr a SvoZ netříděného komunálního
odpadu zarok2004
S odvolaním na obecně závaznou vyhlášku článek V. Sazba poplatku odst. 1)
písm. b) se zjišťuje:

Skutečné naklady na sběr a svoz netříděného komunálního
odpadu zarok 2004 činily 34 O32 626Kč

Počet obyvatel Města Ústí nad Labem k3I.I2.2OO4 9ó 075 osob
Počet staveb k rekreaci na území města k 31 .12.200 4 554 staveb
Počet poplatníků celkem 96 629

Skutečné naklady na sběr a SVoZ netříděného komunálního
odpadu na jednu osobu zarok2004 352 Kč


