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Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím
Vážený pane xxxxxxx,
Městský úřad Strakonice, odbor finanční, obdržel dne 28. února 2020 Vaši elektronickou žádost
o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném
znění, týkající se poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálních odpadů (dále poplatek za odpad) za kalendářní rok 2020.
Místní poplatek může být stanoven pouze usnesením zastupitelstva města, a to formou obecně závazné
vyhlášky (dále OZV). OZV může být změněna nebo zrušena pouze jinou OZV.
Z ustanovení § 12 odst. 2 zákona o obcích vyplývá, že obec není oprávněna stanovit účinnost OZV
dřívějším dnem, než je den vyhlášení, tj. den zveřejnění OZV na úřední desce. Novou OZV o místním
poplatku za odpad nebylo možno schválit s účinností od 01.01.2020, neboť výsledky voleb do
Zastupitelstva města Strakonice byly vyhlášeny ve Sbírce zákonů 17.12.2019 a při dodržení zákonných
lhůt (desetidenní lhůta pro podání návrhu na neplatnost voleb nebo hlasování a sedmidenní lhůta pro
zveřejnění informace o konání zastupitelstva na úřední desce) nebylo možno zastupitelstvo svolat v roce
2019.
Místní poplatek za odpad je poplatek pevně stanovený na celý kalendářní rok. V souladu s výkladem
Ministerstva vnitra ČR, odboru veřejné správy, dozoru a kontroly a názorem Ministerstva financí, jej
nelze během roku zrušit či stanovit odlišné sazby. Možnost zaplatit poplatek v poměrné výši je možné
pouze v trvání poplatkové povinnosti po dobu kratší než jeden rok, a to v případě změny místa přihlášení
fyzické osoby, změny vlastnictví stavby určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinného domu nebo
změny umístění. (viz. § 10 b, odst. 5, 6 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, v platném znění).
Současně si Vás dovolujeme informovat, že město Strakonice, v souvislosti s vyřízením Vaší shora
specifikované žádosti o poskytnutí informací, zpracovává na základě plnění právní povinnosti Vaše
adresní a identifikační osobní údaje, které nezbytně potřebuje za účelem vyřízení žádosti. Bližší
informace o zpracování osobních údajů naleznete na webových stránkách www.strakonice.eu/gdpr.
S pozdravem
Ing. Jitka Šochmanová
vedoucí odboru
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