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PLZEŇ, STATUTÁRNÍ MĚSTO
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306 32 PLZEŇ, NÁM. REPUBLIKY 16
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Příloha č. 3

P LZNĚ

Z ÁPIS Z JEDNÁNÍ DNE 2 . ČERVNA 2014
Přítomni:
JUDr. Richard Černý, Mgr. Robert Kaše, Mgr. Jan Smetana, JUDr. Jaroslav Novák JUDr. Dominik
Tomášek, Mgr. Jan Rubricius, Mgr. Tomáš Menčík, Mgr. David Pašek, Mgr. Zuzana Popelová
Omluveni:

JUDr. Petra Továrnická, JUDr. David Sedláček

Nepřítomni: JUDr. Josef Lavička, JUDr. Josef Pelech, JUDr. Michal Říha
Hosté:

Ing. Taťána Vítová - OÚD
Mgr. Miroslav Vecka – OŽP
Bc. Dagmar Svodová Kaiferová – OŽP

Návrh vyhlášky statutárního města Plzně, kterou se stanoví poplatek za komunální odpad
vznikající na území města Plzně
Navrhované znění Čl. 2 odst. 1) doporučuje PK upravit takto:
(1) Plátce poplatku má ohlašovací a registrační povinnost, kterou splní tím, že správci
poplatku podá prohlášení plátce poplatku, jehož náležitosti jsou uvedeny v příloze č. 1
této vyhlášky za každou nemovitou věc do 15 dnů ode dne, kdy se stal plátcem poplatku
nebo nastala změna pro výpočet výše poplatku.
S ohledem na aktuální terminologii NOZ je potřeba v Příloze č. 1 nahradit pojem nemovitost za
pojem nemovitá věc.
V části B Přílohy č. 1 Údaje o nemovitosti – Nemovitost, doporučuje PK doplnit do kolonky
č.parcelní (pokud není ješ tě při děleno čp.) zkratku k.ú.
PK dále doporučuje bez náhrady vypustit ze znění Přílohy č. 1 větu: ,,Souhlasím se zpracováním
svých údajů pro potřeby správce poplatku.“
Pro: 8
Proti: 0
Zdržel se: 0
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Návrh vyhlášky statutárního města Plzně, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu vznikajícího na území
statutárního města Plzně včetně jejich biologicky rozložitelné složky a včetně systému
nakládání se stavebním odpadem
V Čl. 2 písm. h) doporučuje PK vypustit text: ……..,,za poručený minimální dostatečný ojem se
považuje 28 litrů na osobu a týden,“
Znění Čl. 2 odst. j) doporučuje PK upravit takto:
j) objektem – bytový dům a rodinný dům , ve kterých více než polovina podlahové plochy odpovídá
požadavkům na trvalé bydlení a je k tomuto účelu určena, stavba pro rodinnou rekreaci,
rozestavěná stavba bytového nebo rodinného domu, bytová jednotka u rodinného domu nebo
bytového domu, kde nevzniklo společenství vlastníků jednotek a rozestavěná bytová jednotka u
rodinného domu nebo bytového domu, kde nevzniklo společenství vlastníků jednotek,
Název Článku 5 Vlastník objektu doporučuje PK změnit na Povinnosti vlastníka objektu
Pro: 8
Proti: 0
Zdržel se: 0

………………………………………………………..
JUDr. Richard Černý

Zapsala: Mgr. Zuzana Popelová, tajemnice komise

