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Obecně závazná vyhláška města 

č. 1/2021  

kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 3/2019 o místním poplatku za 

provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a 

odstraňování komunálních odpadů 
 

Zastupitelstvo města Sušice se na svém zasedání dne 24. února 2021 usneslo vydat na základě 

§ 14 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 obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):  

Čl. 1 

Text Čl. 6 Osvobození zní: 

“ Čl. 6 

Osvobození 

 

(1) Od poplatku je osvobozena fyzická osoba dle čl. 2 odst. 1 písm. a), která je
1
  

a) umístěna do dětského domova pro děti do 3 let věku, školského zařízení pro výkon ústavní 

nebo ochranné výchovy nebo školského zařízení pro preventivně výchovnou péči na 

základě rozhodnutí soudu nebo smlouvy, 

b) umístěna do zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc na základě rozhodnutí soudu, 

na žádost obecního úřadu obce s rozšířenou působností, zákonného zástupce dítěte nebo 

nezletilého, 

c) umístěna v domově pro osoby se zdravotním postižením, domově pro seniory, domově se 

zvláštním režimem nebo chráněném bydlení. 

(2) Od poplatku se dále osvobozují: 

a) U rodiny se třemi a více dětmi ve věku do 18 let, resp. nezaopatřenými dětmi do 26 let 

žijícími s rodiči ve společné domácnosti, je od poplatku osvobozeno třetí a další dítě.  

Uvedené skutečnosti doloží poplatník (zákonný zástupce poplatníka) předložením rodných 

listů dětí, případně dalším potvrzením dokládající nezaopatřenost dítěte (např. potvrzení o 

studiu). 

b) Fyzická osoba, která má na území města ve vlastnictví stavbu určenou k individuální 

rekreaci, ve které není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba, pokud má ve městě současně 

trvalý pobyt, případně jde-li o cizince, který splňuje ohlášení místa pobytu podle 

zákona o pobytu cizinců na území České republiky, zákona o azylu nebo zákona o 

dočasné ochraně cizinců. 

c) Fyzická osoba, která je držitelem průkazu ZTP/P. 

(3) Údaj rozhodný pro osvobození dle tohoto článku je poplatník povinen ohlásit ve lhůtě do 15 dnů 

od skutečnosti zakládající nárok na osvobození nebo úlevu. 

(4) V případě, že poplatník nesplní povinnost ohlásit údaj rozhodný pro osvobození nebo úlevu ve 

lhůtách stanovených touto vyhláškou nebo zákonem, nárok na osvobození nebo úlevu zaniká.
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Čl. 2 

Účinnost 

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. června 2021.  

 

 

 

 

 

 František Jelínek Bc. Petr Mottl 

      místostarosta města Sušice                                                         starosta města Sušice 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vyvěšeno na úřední desce dne: 

Sejmuto z úřední desky dne: 

 


