
Magistrát města Přerova
Odbor ekonomiky

Oddělení místních příjmů
Bratrská 34, 750 11 Přerov 2

pracoviště: Bratrská 34, telefon: +420 581 268 111 (ústředna), fax: +420 581 268 279

Č.j. MMPr/086696/2014/OE                                                                           V Přerově dne 22.07.2014
Ev. č.: 
Sp. sk. zn.: 178.4. S 5

Vyřizuje: A. Bučková, L. Jarolímová, H. Štětkářová

Tel.: 581 268 230, 581 268 297, 581 268 296

e-mail: alena.buckova@prerov.eu

            lenka.jarolimova@prerov.eu

            hana.stetkarova@prerov.eu

V E Ř E J N Á     V Y H L Á Š K A

Magistrát města Přerova, správce místních poplatků,  příslušný dle § 14 odst. 3 zákona 
č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů a čl. 1 odst. 2 
Obecně závazné vyhlášky č. 6/2012, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, 
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, ve znění pozdějších předpisů,

                                                        oznamuje

dle ustanovení § 50 odst. 1 zákona č. 280/2009, daňový řád, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „daňový řád“), že

HROMADNÝ PŘEDPISNÝ SEZNAM č. 1/2014
na místní poplatek za provoz systému 

shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů za rok 2014

č. j. MMPr/086693/2014/OE ze dne 22.07.2014

je zpřístupněn k nahlédnutí od 23.07.2014 do 22.08.2014 v budově Magistrátu města Přerova, 
odboru ekonomiky, oddělení místních příjmů, Bratrská 34, 2. patro, kancelář č. 42, 
v úředních hodinách:

pondělí a středa:  8,00 - 11,30  a 12,30 – 17,00
úterý a čtvrtek:    8,00 – 11,30 a 12,30 – 15,00
pátek:                    8,00 – 11,30 a 12,30 – 14,30



Příjemci rozhodnutí (hromadného předpisného seznamu) jsou dle čl. 2 odst. 1 
Obecně závazné vyhlášky č. 6/2012, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, 
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů (dále jen „vyhláška“) fyzické 
osoby, které jsou povinny na území města Přerova platit poplatek za provoz systému 
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, 
tj: fyzické osoby, které zde:

a) mají trvalý pobyt,
b) mají podle zákona upravující pobyt cizinců na území České republiky povolen trvalý pobyt 

nebo přechodný pobyt na dobu delší než 90 dnů,
c) podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky pobývají po dobu delší 

3 měsíců,
d) mají udělenu mezinárodní ochranu podle zákona upravujícího azyl nebo dočasnou ochranu

podle zákona upravujícího dočasnou ochranu cizinců,
e) vlastní stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých není 

hlášena k pobytu žádná fyzická osoba, 

s výjimkou osob, které poplatek zaplatily včas a ve správné výši (čl. 5,  čl. 4 a čl. 6 odst. 3 
vyhlášky), nebo jsou osvobozeny (čl. 6 odst. 1 vyhlášky). 

Příjemci rozhodnutí jsou uvedeni v příloze tohoto hromadného předpisného seznamu.

Za den doručení tohoto hromadného předpisného seznamu se považuje třicátý den po jeho 
zpřístupnění, tj. 22.08.2014 (§ 50 odst. 2 daňového řádu).

Při nahlédnutí do hromadného předpisného seznamu jsou poplatkovému subjektu zpřístupněny 
pouze údaje týkající se jemu stanovenému poplatku (§ 50 odst. 3 daňového řádu).

                                                                                                        Ing. Milena Lanžhotská, v.r.
                                                                                                  vedoucí oddělení místních příjmů  

             

Za správnost vyhotovení: Jarolímová Lenka

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:
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