
MĚSTO CHROPYNĚ 
Zastupitelstvo města Chropyně 

Obecně závazná vyhláška města Chropyně č. 8/2017,  
kterou se mění obecně závazná vyhláška města Chropyně č. 4/2017 

o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 

Zastupitelstvo města Chropyně na svém zasedání dne 18. prosince 2017 usnesením č. ZM 
16/23/2017 vydává na základě § 14 odst. 2 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“): 

Obecně závazná vyhláška č. 4/2017 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, 
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů ze dne 29.11.2017 
se mění takto: 

Článek 1 
Změna článku 6 – Osvobození a úlevy 

Text čl. 6 Osvobození a úlevy, odst. (6) zní: 
„(6) Úleva se poskytuje poplatníkovi dle čl. 2 odst. 1 písm. a) i b) této vyhlášky, který se 
zapojil do Motivačního a evidenčního systému pro odpadové hospodářství (MESOH), a to do 
výše max. 70 % z ročního poplatku podle podmínek uvedených v příloze této vyhlášky.  
Hodnota jednoho eko bodu se stanoví na 10 Kč. Poplatníkovi, jehož stanoviště získalo 
v MESOH roce 2017 alespoň 0,1 eko bodu se poskytne úleva ve výši 20 % stanoveného 
poplatku.“ 

Článek 2 
Účinnost 

Tato vyhláška nabývá účinnosti 19. prosince 2017, z důvodu naléhavého obecného zájmu. 

Ing. Věra Sigmundová Božena Hrabalová 
starostka místostarostka 

Vyvěšeno na úřední desce dne:  19.12.2017 

Sejmuto z úřední desky dne:  4.1.2018
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