
O B E C V R A Č O V IC E -O R LO V

O becně závazná vyh láška č.1 /2015, o zm ěně obecně závazné vyh lášky č.

2 /2013, o m ístn ím poplatku za provoz systém u shrom ažďován í, sběru ,

přepravy, tříděn í, využíván í a odstraňován í kom unáln ích odpadů jihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Zastup ite ls tvo obce V račovice - O rlov. se na svém zasedání dne 14.12 .2015 usnesením č.

26 /2015 usneslo vydat na základě § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o m ístn ích

pop la tc ích , ve znění pozdě jš ích předp isů , a v sou ladu s § 10 písm o d) a § 84 odst. 2 p ísm o h)

zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízen í), ve znění pozdě jš ích předp isů , tu to

obecně závaznou vyh lášku (dá le jen "vyh láška"):

Č I. 1

Ú vodní ustanoven í

(1 ) Obec V račovice - O rlov tou to vyh láškou zavádí m ístn í pop la tek za provoz systém u

shrom ažďování, sběru , přepravy, třídění, využívání a odstraňování kom uná ln ích

odpadů (dá le jen "pop la tek").

(2 ) Ř ízení o pop la tc ích vykonává obecní úřad .'

Č I. 2

P oplatn ík

(1 ) Pop la tek za provoz systém u shrom ažďování, sběru , přepravy, třídění, využívání

a odstraňování kom uná ln ích odpadů p la tř':

a ) fyz ická osoba,

1 . k te rá m á v obci trva lý pobyt,

2 . k te ré byl pod le zákona upravu jíc ího pobyt c iz inců na územ í České

repub liky povo len trva lý pobyt nebo přechodný pobyt na dobu de lší než

90 dnů,

3 . k te rá pod le zákona upravu jíc ího pobyt c iz inců na územ í České repub liky

pobývá na územ í České repub liky přechodně po dobu de lší 3 m ěsíců ,

4 . k te ré byla udě lena m ezinárodní ochrana pod le zákona upravu jíc ího azyl

nebo dočasná ochrana pod le zákona upravu jíc ího dočasnou ochranu

ciz inců ,

b) fyz ická osoba, kte rá m á ve vlastn ic tv í s tavbu určenou k ind iv iduá ln í rekreaci, byt

nebo rod inný dům , ve kterých není h lášena k pobytu žádná fyz ická osob, a to

ve výši odpovída jíc í pop la tku za jednu fyz ickou osobu; m á-Ii ke stavbě určené

k ind iv iduá ln í rekreaci, bytu nebo rod inném u dom u vlastn ické právo více osob,

jsou povinny p la tit pop la tek spo lečně a nerozdílně .

I § 14 odst. 3 zákona č. 565/1990 Sb., o m ístn ích pop la tc ích , ve znění pozdě jš ích předp isů (dá le jen .zákon

o m ístn ích pop la tc ích")
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(2 ) Za fyz ické osoby tvoříc í dom ácnost m ůže pop la tek p la tit jedna osoba. Za fyz ické osoby

žijíc í v rod inném nebo bytovém dom ě m ůže pop la tek p la tit v lastn ík nebo správce.

O soby, kte ré p la tí pop la tek za více fyz ických osob, jsou povinny obecním u úřadu

oznám it jm éno, popřípadě jm éna, příjm ení a data narození osob, za které pop la tek

p la tí.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Č I. 3

O hlašovací povinnost

(1 ) Pop la tn ík je povinen oh lás it správc i pop la tku vzn ik své pop la tkové povinnosti

ne jpozdě ji do 30 dnů" ode dne, kdy m u povinnost p la tit ten to pop la tek vzn ik la , p řípadně

do lož it ex is tenci sku tečností zak láda jíc ích nárok na osvobození nebo ú levu od

pop la tku .

(2 ) Pop la tn ík d le čI. 2 odst. 1 té to vyh lášky je povinen oh lás it správc i pop la tku jm éno,

popřípadě jm éna, a příjm ení, m ísto pobytu , popřípadě da lší adresy pro doručování.

(3 ) Pop la tn ík d le čI. 2 odst. 1 p ísm o b) vyh lášky je povinen oh lás it také evidenční nebo

pop isné čís lo stavby určené k ind iv iduá ln í rekreaci nebo rod inného dom u; není-Ii

s tavba nebo dům označen evidenčním nebo pop isným čís lem , uvede pop la tn ík

parce ln í č ís lo pozem ku, na kterém je ta to stavba um ístěna. V případě bytu je pop la tn ík

povinen oh lás it o rien tačn í nebo pop isné čís lo stavby, ve které se byt nachází, a čís lo

bytu , popřípadě pop is um ístěn í v budově, pokud ne jsou byty očls lovány. Není-Ii s tavba,

ve které se byt nachází, označena orien tačn ím nebo pop isným čís lem , uvede pop la tn ík

parce ln í č ís lo pozem ku, na kterém je um ístěna stavba s bytem .

(4) S te jným způsobem a ve ste jné lhů tě jsou pop la tn íc i povinn i oh lás it správc i pop la tku

zán ik své pop la tkové povinnosti v důsledku zm ěny pobytu nebo v důsledku zm ěny

vlastn ic tv í ke stavbě určené k ind iv iduá ln í rekreaci, bytu nebo rod inném u dom u.

(5) Pop la tn ík , k te rý nem á síd lo nebo byd liš tě na územ í č lenského stá tu Evropské un ie ,

jiného sm luvního stá tu Dohody o Evropském hospodářském prostoru nebo Švýcarské

konfederace, uvede také adresu svého zm ocněnce v tuzem sku pro doručování."

(6 ) Do jde-Ii ke zm ěně úda jů uvedených v oh lášení, je pop la tn ík nebo p lá tce povinen tu to

zm ěnu oznám it do 15 dnů ode dne, kdy nasta la ."

Č I.4

S azba poplatku

(1 ) Sazba pop la tku čin í 500,- Kč a je tvořena:

a) z částky 250,- Kč za ka lendářn í rok a

b) z částky 250,- Kč za ka lendářn í rok. Tato částka je stanovena na základě

skutečných nákladů obce předchozího ka lendářn ího roku na sběr a svoz

netříděného kom uná ln ího odpadu za pop la tn íka a ka lendářn í rok.

J Pozn. pro obec: Ne lze stanovit lhů tu kra tš í než 8 dnů (v iz § 32 odst. 2 daňového řádu). M in is te rsvo vn itra

doporuču je stanovit lhů tu m in im á lně 15 dnů.

4 § 14a odst. 2 zákona o m ístn ích pop la tc ích
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(2 ) Skutečné náklady za rok 2014 na sběr a svoz netříděného kom uná ln ího odpadu čin ily :

156 179,- Kč a byly rozúčtovány takto :

Náklady 156 179,- dě leno 193 (178 osob s pobytem na územ í obce + 15 staveb

určených k ind iv iduá ln í rekreaci, bytů a rod inných dom ů) = 809,- Kč. Z té to částky je

stanovena sazba pop la tku d le čI. 4 odst. 1 p ísm o b) vyh lášky ve výši 250 Kč.

(3 ) V případě zm ěny m ísta pobytu fyz ické osoby, zm ěny vlastn ic tv í s tavby určené

k ind iv iduá ln í rekreaci, bytu nebo rod inného dom u v průběhu ka lendářn ího roku se

pop la tek p la tí v pom ěrné výši, k te rá odpovídá počtu ka lendářn ích m ěsíců pobytu nebo

vlastn ic tv í v přís lušném ka lendářn ím roce. Do jde-Ii ke zm ěně v průběhu ka lendářn ího

m ěsíce , je pro stanovení počtu m ěsíců rozhodný stav k posledním u dn i tohoto m ěsíce ."ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Č I. 5

S p latnost pop latku

(1 ) Pop la tek je sp la tný jednorázově a to ne jpozdě ji do 28.2 . přís lušného ka lendářn ího roku

/ ve dvou ste jných sp lá tkách, vždy ne jpozdě ji do 28.2 . a do 30.6 . přís lušného

ka lendářn ího roku.

(2 ) Vzn ikne-Ii pop la tková povinnost po datu sp la tnosti uvedeném v odst. 1 , je pop la tek

sp la tný ne jpozdě ji do 15. dne m ěsíce , kte rý následu je po m ěsíc i, ve kterém pop la tková

povinnost vzn ik la , ne jpozdě ji však do konce přís lušného ka lendářn ího roku.

Č I.6

O svobozen í a ú levy

Od pop la tku se osvobozu jí:

a ) pop la tn ík , k te rý v přís lušném ka lendářn ím roce dovrší 80 le t a více ,

b) pop la tn ík d le č lánku 2 odst. 1 p ísm o a) vyh lášky, kte rý se po ce lý ka lendářn í rok na

územ í obce nezdržu je ."

c) pop la tn ík , k te rý se narodí v přís lušném ka lendářn ím roce

d) pop la tn ík , k te rý je um ístěn do dětského dom ova pro děti do 3 le t věku, ško lského

zařízení pro výkon ústavn í nebo ochranné výchovy nebo ško lského zařízení pro

preventivně výchovnou péči na základě rozhodnutí soudu nebo sm louvy

e) pop la tn ík , k te rý je um ístěn do zařízení pro děti vyžadu jíc í okam žitou pom oc na

základě rozhodnutí soudu, na žádost obecního úřadu obce s rozšířenou

působností, zákonného zástupce dítě te nebo nezle tilého

f) pop la tn ík , k te rý je jako nezaopatřené dítě um ístěn v dom ově pro osoby se

zdravotn ím postižen ím na základě rozhodnutí soudu nebo sm louvy o poskytnu tí

soc iá ln í s lužby

g) pop la tn ík , k te rý je um ístěn v dom ově pro osoby se zdravotn ím postižen ím ,

dom ově pro sen iory, dom ově se zvláštn ím režim em nebo chráněném byd len í
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Č I. 7

N avýšen í pop latku jihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

(1 ) Nebudou-Ii pop la tky zap laceny pop la tn íkem včas nebo ve správné výši, vym ěří m u

obecní úřad pop la tek p la tebním vým ěrem nebo hrom adným předp isným seznam em .'

(2 ) Včas nezap lacené nebo neodvedené pop la tky nebo část těch to pop la tků m ůže obecní

úřad zvýšit až na tro jnásobek; to to zvýšení je přís lušenstvím pop la tku ."

Č I. 8

O dpovědnost za zap lacen í pop latku

(1 ) Vzn ikne-Ii nedop la tek na pop la tku pop la tn íkov i, k te rý je ke dn i sp la tnosti nez le tilý a

nenabyl p lné svéprávnosti nebo který je ke dn i sp la tnosti om ezen ve svéprávnosti a by l

m u jm enován opatrovn ík spravu jíc í jeho jm ění, p řechází pop la tková povinnost tohoto

pop la tn íka na zákonného zástupce nebo tohoto opatrovn íka ; zákonný zástupce nebo

opatrovn ík m á ste jné procesní postavení jako pop la tn ík .

(2 ) V případě pod le odstavce 1 vym ěří obecní úřad pop la tek zákonném u zástupci nebo

opatrovn íkovi pop la tn íka .

(3 ) Je-Ii zákonných zástupců nebo opatrovn íků více , jsou povinn i p ln it pop la tkovou

povinnost spo lečně a nerozdílně .

Č I. 9

P řechodné a zrušovací ustanoven í

(1 ) Z rušu je se obecně závazná vyh láška Č. 2/2013 ze dne 1.1 .2014

(2) Pop la tkové povinnosti vzn ik lé před nabytím účinnost té to vyh lášky se posuzu jí pod le

dosavadních právních předp isů .

Č I.10

Ú činnost

Tato vyh láška nabývá účinnosti dne 1.1 .2016

7 § 11 odst. 1 zákona o m ístn ích pop la tc ích

8 § 11 odst. 3 zákona o m ístn ích pop la tc ích
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Vyvěšeno na úřední desce dne:

Se jm uto z úřední desky dne:


