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Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb.
Vážený pane,
dne 24.3.2017 jsme obdrželi Vaši žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb.,
na kterou reagujeme následovně.
Komunální odpad byl nejprve zpoplatňován dle § 9 odst. 2 zákona č. 125/1997 Sb., o
odpadech – viz Obecně závazná vyhláška statutárního města Liberec (dále jen „OZV“) č.
7/2000 (účinnost od 1.8.2000) a OZV č. 11/2000 (účinnost od 1.10.2000).
S účinností od 1.1.2002 byl zaveden místní poplatek za provoz systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů dle zákona č.
565/1990 Sb., o místních poplatcích – viz OZV č. 6/2001 (účinnost od 1.1.2002), OZV č.
8/2001 (změnová k č. 6/2001), OZV č. 8/2003 (účinnost od 1.1.2004), č. 8/2004 (změnová
k č. 8/2003), OZV č. 6/2005 (účinnost od 1.1.2006), OZV č. 2/2007 (účinnost od 1.1.2008),
OZV č. 11/2010 (účinnost od 1.1.2011), OZV č. 3/2011 (změnová k č. 11/2010), OZV č.
4/2012 (účinnost od 1.1.2013), OZV č. 3/2016 (účinnost od 1.1.2017).
Roční sazba poplatku činila v letech 2000 - 2004 480,- Kč/osobu a rok, od roku 2005 492,Kč/osobu a rok.
V letech 2000 - 2005 byla splatnost poplatku čtvrtletně zpětně k 25. následujícího měsíce, v r.
2006 a 2007 byla splatnost pololetní zpětně k 25. následujícího měsíce, od r. 2008 je splatnost
na celý aktuální rok ke dni 31.3. t.r.
OZV vydané do roku 2004 přikládáme v dostupných formátech v příloze, OZV vydané od
roku 2005 jsou zveřejňovány na webu města – viz odkazy níže:
http://www.liberec.cz/cz/mesto-samosprava/vyhlasky-narizeni/vyhlasky/cislo-2005-06obecne-zavazna-vyhlaska-statutarniho-mesta-liberec-mistnim-poplatku-za-provoz-systemushromazdovani-sberu-p.html
http://www.liberec.cz/cz/mesto-samosprava/vyhlasky-narizeni/vyhlasky/cislo-2007-02obecne-zavazna-vyhlaska-statutarniho-mesta-liberec-mistnim-poplatku-za-provoz-systemushromazdovani-sberu.html
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http://www.liberec.cz/cz/mesto-samosprava/vyhlasky-narizeni/vyhlasky/cislo-11-2010obecne-zavazna-vyhlaska-statutarniho-mesta-liberec-mistnim-poplatku-za-provoz-systemushromazdovani-sberu.html
http://www.liberec.cz/cz/mesto-samosprava/vyhlasky-narizeni/vyhlasky/cislo-3-2011-obecnezavazna-vyhlaska-statutarniho-mesta-liberec-kterou-se-meni-obecne-zavazna-vyhlaska-c-112010-mistnim.html
http://www.liberec.cz/files/vyhlasky-narizeni/vyhlasky/vyhl1204.pdf
http://www.liberec.cz/cz/obcan/urad/odbory-magistratu/odbor-ekonomiky/oddeleni-poplatkupohledavek/dokumenty/c-3-2016-obecne-zavazna-vyhlaska-statutarniho-mesta-liberecmistnim-poplatku-za-provoz-systemu-shromazdovani-sberu-prepra.html
Ke druhému bodu Vaší žádosti týkající se statistik množství vysbíraného směsného a
jednotlivých složek separovaného odpadu Vám tímto udělujeme souhlas ke zpřístupnění
těchto dat prostřednictvím společnosti EKO-KOM a.s. případně Českého statistického úřadu a
jejich využití pro studijní účely.
Věříme, že poskytnuté informace plně uspokojí Vaše potřeby. Zároveň uvítáme poskytnutí
výsledků a závěrů Vašeho výzkumu po jeho ukončení.
S pozdravem
OTISK ÚŘEDNÍHO RAZÍTKA
Ing. Lucie Sládková, v.r.
vedoucí odboru
ekologie a veřejného prostoru
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