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OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA . 1/2015
O MÍSTNÍM POPLATKU ZA PROVOZ SYSTÉMU SHROMAŽ OVÁNÍ, SB RU,
P EPRAVY, T ÍD NÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRA OVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPAD
Zastupitelstvo obce Pokojov se na svém zasedání dne 24. 2. 2015 usnesením . 16/02/2015
usneslo vydat na základ § 14 odst. 2 zákona . 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve
zn ní pozd jších p edpis , a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona .
128/2000 Sb., o obcích (obecní z ízení), ve zn ní pozd jších p edpis , tuto obecn
závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):

l. 1
Úvodní ustanovení
(1)

(2)

Obec Pokojov touto vyhláškou zavádí místní poplatek za provoz systému
shromaž ování, sb ru, p epravy, t íd ní, využívání a odstra ování komunálních
odpad (dále jen „poplatek“).
ízení o poplatcích vykonává obecní ú ad.1

l. 2
Poplatník
(1)

Poplatek za provoz systému shromaž ování, sb ru, p epravy, t íd ní, využívání
a odstra ování komunálních odpad platí2:
a)

fyzická osoba,
1. která má v obci trvalý pobyt,
2. které byl podle zákona upravujícího pobyt cizinc na území eské
republiky povolen trvalý pobyt nebo p echodný pobyt na dobu delší než
90 dn ,
3. která podle zákona upravujícího pobyt cizinc na území eské republiky
pobývá na území eské republiky p echodn po dobu delší 3 m síc ,
4. které byla ud lena mezinárodní ochrana podle zákona upravujícího azyl
nebo do asná ochrana podle zákona upravujícího do asnou ochranu
cizinc ,

b)

1

fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu ur enou k individuální rekreaci, byt
nebo rodinný d m, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osob, a to
ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu; má-li ke stavb ur ené
k individuální rekreaci, bytu nebo rodinnému domu vlastnické právo více osob,
jsou povinny platit poplatek spole n a nerozdíln .

§ 14 odst. 3 zákona . 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve zn ní pozd jších p edpis (dále jen „zákon
o místních poplatcích“)
2
§ 10b odst. 1 zákona o místních poplatcích

(

   ící domácnost m

že poplatek platit jedna osoba. Za fyzické osoby
žijící v rodinném nebo bytovém dom m že poplatek platit vlastník nebo správce.
Osoby, které platí poplatek za více fyzických osob, jsou povinny obecnímu ú adu
oznámit jméno, pop ípad jména, p íjmení a data narození osob, za které poplatek
platí.

l. 3
Ohlašovací povinnost
(1)

Poplatník je povinen ohlásit správci poplatku vznik své poplatkové povinnosti
nejpozd ji do 30 dn ode dne, kdy mu povinnost platit tento poplatek vznikla, p ípadn
doložit existenci skute ností zakládajících nárok na osvobození nebo úlevu od
poplatku.

(2)

Poplatník dle l. 2 odst. 1 této vyhlášky je povinen ohlásit správci poplatku jméno,
pop ípad jména, a p íjmení, místo pobytu, pop ípad další adresy pro doru ování.

(3)

Poplatník dle l. 2 odst. 1 písm. b) vyhlášky je povinen ohlásit také eviden ní nebo
popisné íslo stavby ur ené k individuální rekreaci nebo rodinného domu; není-li
stavba nebo d m ozna en eviden ním nebo popisným íslem, uvede poplatník
parcelní íslo pozemku, na kterém je tato stavba umíst na. V p ípad bytu je poplatník
povinen ohlásit orienta ní nebo popisné íslo stavby, ve které se byt nachází, a íslo
bytu, pop ípad popis umíst ní v budov , pokud nejsou byty o íslovány. Není-li stavba,
ve které se byt nachází, ozna ena orienta ním nebo popisným íslem, uvede poplatník
parcelní íslo pozemku, na kterém je umíst na stavba s bytem.

(4)

Stejným zp sobem a ve stejné lh t jsou poplatníci povinni ohlásit správci poplatku
zánik své poplatkové povinnosti v d sledku zm ny pobytu nebo v d sledku zm ny
vlastnictví ke stavb ur ené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinnému domu.

(5)

Poplatník, který nemá sídlo nebo bydlišt na území lenského státu Evropské unie,
jiného smluvního státu Dohody o Evropském hospodá ském prostoru nebo Švýcarské
konfederace, uvede také adresu svého zmocn nce v tuzemsku pro doru ování.3

(6)

Dojde-li ke zm n údaj uvedených v ohlášení, je poplatník nebo plátce povinen tuto
zm nu oznámit do 15 dn ode dne, kdy nastala.4

l. 4
Sazba poplatku
(1)

(2)

3
4

Sazba poplatku iní 600 K a je tvo ena:
a)

z ástky 117,- K za kalendá ní rok a

b)

z ástky 483,- K za kalendá ní rok. Tato ástka je stanovena na základ
skute ných náklad obce p edchozího kalendá ního roku na sb r a svoz
net íd ného komunálního odpadu za poplatníka a kalendá ní rok.

Skute né náklady za rok 2014 na sb r a svoz net íd ného komunálního odpadu inily:
115 482 K a byly rozú továny takto:

§ 14a odst. 2 zákona o místních poplatcích
§ 14a odst. 3 zákona o místních poplatcích

N   ! "

d leno 239 (165 po et osob s pobytem na území obce + 74 po et
staveb ur ených k individuální rekreaci, byt a rodinných dom , ve kterých není
hlášena k pobytu žádná fyzická osoba) = 483 K . Z této ástky je stanovena sazba
poplatku dle l. 4 odst. 1 písm. b) vyhlášky ve výši 483 K .

(3)

V p ípad zm ny místa pobytu fyzické osoby, zm ny vlastnictví stavby ur ené
k individuální rekreaci, bytu nebo rodinného domu v pr b hu kalendá ního roku se
poplatek platí v pom rné výši, která odpovídá po tu kalendá ních m síc pobytu nebo
vlastnictví v p íslušném kalendá ním roce. Dojde-li ke zm n v pr b hu kalendá ního
m síce, je pro stanovení po tu m síc rozhodný stav k poslednímu dni tohoto
m síce.5

l. 5
Splatnost poplatku
(1)

Poplatek je splatný jednorázov
roku.

a to nejpozd ji do 31. 8. p íslušného kalendá ního

(2)

Vznikne-li poplatková povinnost po datu splatnosti uvedeném v odst. 1, je poplatek
splatný nejpozd ji do 15. dne m síce, který následuje po m síci, ve kterém poplatková
povinnost vznikla, nejpozd ji však do konce p íslušného kalendá ního roku.

l. 6
Osvobození a úlevy
(1)

Od poplatku se osvobozují:
a) osoby, které dlouhodob (více jak 6 m síc ) pobývají v zahrani í
b) osoby s trvalým pobytem v obci a prokazateln (více jak 6 m síc ) se zde
nezdržují.

(2)

Nárok na úlevu z celkové sazby poplatku má:
a) osoba s trvalým pobytem v obci Pokojov ve výši 300 K .

l. 7
Navýšení poplatku
(1)

Nebudou-li poplatky zaplaceny poplatníkem v as nebo ve správné výši, vym í mu
obecní ú ad poplatek platebním vým rem nebo hromadným p edpisným seznamem.6

(2)

V as nezaplacené nebo neodvedené poplatky nebo ást t chto poplatk m že obecní
ú ad zvýšit až na trojnásobek; toto zvýšení je p íslušenstvím poplatku.7
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§ 10b odst. 5 zákona o místních poplatcích
§ 11 odst. 1 zákona o místních poplatcích
7
§ 11 odst. 3 zákona o místních poplatcích
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