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obec vlkava
Zastupitelstvo obce Vlkava
Obecně závazná vyhláška č.212021,
o místnímpoplatku za obecní systém odpadového hospodářství

Zastupitelstvo obce Vlkava se na svém zasedini dne 8. 9.202l usnesením č. 1 15 usneslo vydat
nazákladě § 14 zákonač.565l1990 Sb,, o místníchpoplatcích, ve znění pozdějších předpisŮ
(dále jen ,,zákonomístníchpoplatcícti"),a,souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst.2 písm. h)
zéů<onač. 12812000 Sb., o obcích (obecní zŤizení),ve znéni pozdějších pr'edpisŮ, tuto obecně
závaznou vyhlášku:

čl t
úvodníustanovení

(1)
(2)

Obec Vlkava touto obecně závaznou vyhiáškou zavádí místnípoplatek zaobecni systém
odpadového hospodářství (dále j en,,poplatek").
Správcem poplatku je obecní úřad.1

;

(1)

čl.z

.,"',|

Poplatník

Poplatníkem poplatku je2:
a) ťyzickáosoba přihlášená v obci3 nebo
b) vlastník nemovité věci zahrnuj ícibyt,rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci,
ve které není přihlášená žádnáťyzickáosoba a která je umístěna na Území obce.

(2)

Špoluvlastnícinemovité věci zahmujíci byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou
řekreaci jsou povinni plnit poplatkovou povinnost společně anerozdílné,a
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l g l 5 odst. 1' zákona,o rnistních poplatcích
§ 10e zákona o rnístníchpoplatcích
3
za přihlášení fyzj,cké osoby se podle § 1 6c zákona o rnístníchpoplatcích považuje
a) přihlášení k trryalérnu pobytu pod'le zákona o evidenci obyvatel, nebo
azylu rT ebo zákona o doČasné
Ó bnlaseni.,r,lsta pobytupoále zákona o pobytu cilinc'ů na úzerni Českérepubliky, z,ákona o
ocht,aně cizinců, jde-li o cizirrce,
1. kterérnu byl povolen trvalý pobyt,
2. který na územi Českéropubliky pobývá přechodně po dobu delšínež 3 tněsíce,
o
3. kterýje žadate7etno udělení,r,"rinaioOnl ochrany nebo osobou strpěnou naúzenípodle zákona o azrylu anebo Žadatelem
poskytnuti dočasné ochrany podle zákona o dočasné ochraně cizinců, nebo
4. kárému byla udělena rnezinároclni ocht,ana nebo jcle o cizince požívajícíhodočasné ochlany cizincŮ.
o lOp zákonao rnístníchpoplatcích
§

2

1

ll'
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čt. s
Poplatkové obCobl
Poplatkovým obdobím poplatku je kalendářní rok.s

'

č1.1
Ohlašovací povinnost

l
(1)
,

(2)

Poplatníkje povinen podat správci poplatku ohlášenínejpozději do 30 dnů ode dne vzniku
své poplatkové povinnosti.

lV ohlášení poplatník uvede6

a)

jméno, popřípadě jmóna,

a

příjmení nebo název, obecný identifikátor, byl*li přidělen,

místo pobytu nebo sídlo, sídlo,podnikatele, popřípadě dalšíadresu pro doručováni;
právnická osoba uvede téžosoby, které jsou jejím jménem oprávněny jednat
v poplatkových věcech,

ib)
]

číslavšech svých účtůu poskytovatelů platebních služeb, včetně poskytovatelů
těchto služeb v zahraniči, užívanýchv souvislosti s podnikatelskou činností,
v případě, že předmět poplatku souvisí s podnikatelskou činnostípoplatníka,

c)
l
i
l

dalšíúdaje rozhodné pro stanovení poplatku, zejména skutečnosti za|<Iád,ajícínárok

,u osvobození nebo úievu od poplatku,

a

jde-li

o

poplatníka dle čl. 2 odst.

1

písm. b)

této obecně závaz,né lyhlášky, téžidentifikační údaje nemovité věci zahmuj

icíbyt,

rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci podle katasttu nemovitostí.

(3)

Foplatník; kteý nemá sídlo nebo bydliště naúzemíčlenskéhostátu Evropské unie, jiného
smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru nebo Švýcarské
konfederace, uvede také adresu svého zmocněnce v tuzemsku pro doručováni.1

(4)

Dojde-li ke zrněně údajůuvedených v ohlášení, je poplatrík povinen tuto zněnu oznámit
do 15 dnů ode dne, kdy rrastala,8

(5)

Fovinnost ohlásit údaj podle odstavce 2 nebo jeho změnu se nevztahuje na údaj, kteý
můžesprávce poplatku automatizovaným způsobem zjistit z rejstříkůnebo evidencí, do
nichž má zřízen autonlatizovaný přístup, Okruh těchto údajůzveřejní správce poplatku
na své úřední clesce.9
]
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čt. s
Sazba poplatku
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(1)

'§t
6

§azbapoplatku ěiní 600 I(č,

i'i

1 zákona o tnístníchpoplatcíc}r

§ l4b odst. 2 zákona o
i § 14a odst, 3 zákona o
3
§ 14á odst. 4 zákóna o
9
E t+h oast. 5 zákonao

rnístníclrpoplatcíclr
rnístníchpoplatcích
místních poplatcích
rnístníchpoplatcích

2

(2)

Popiatek se v případě, že poplatková povinnost vznikla z důvodu přihlášení fyzické osobY
v obci, snižuje o jednu dvanáctinu zakaždy kalendářníměsíc, na jehož konci10
a) není tato fozioká osoba pr'ihlášena v obci, nebo
b) je tato fyztcká osoba od poplatku osvobozena.

(3)

Poplatek se v případě, že poplatltová povinnost vznlkla z důvodu vlastnictví jednotlivé
nemovité věci zahrnujícíbyt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci umístěné
naúzemiobce, snižuje o jednu dvanáctinu zakaždý kalendářní měsíc, na jehož koncil1
je v této nemovité věci pr'ihlášena alespoň I fyzická osoba,

a)

b) poplatník nevlastní tuto nemovitou věc, nebo
c) je

poplatník od poplatku osvobozen,

,.

:

čt. o
Splatnost poplatku

(1)

Poplate\ je splatný jednorázově, a to nejpozději do 31. května příslušnéhokalendářního
roku, nebo je poplatek je splatrrý ve dvou stejných splátkách, ato nejpozději do 31 . května
a do 30, listopadu příslušnéhokalendářního roku.

(2)

Vznikne-li poplatková povirrnost (iednorázová) po datu splatnosti uvedeném v odstavci

je poplatek splatný rrejpozclěji do 15. dne měsíce, který následuje po měsíci, ve kterém
poplatková povinno st v zntkLa.
1,

(3)

Vznikne-li poplatková povinnost (ve dvou stejných splátkách) v období mezt

(4)

Lhůta]splatnosti neskončípoirlatrríkovi dříve než lhůta pro podání ohláŠenípodle Čl. 4
odst. 1 této obecně závazné vylilášky.

datY

uvedenými v odstavci 1, je poplatek splatný jednorázově ve lhůtě splatnosti druhé sPlátkY
podle odstavce 1, Vzrrikrre_li poplatková povinnost po uplynutí lhůty splatnosti druhé
splátky podle odstavce 1, je poplatek splatný jednorázově do 15. dne měsíce, ktery
následuje po rněsíci, ve kterém poplatková povinnost vznikla.

čt.l
osvobození

poplatku je osvobozena osoba, které poplatková povinnost vznikla z dŮvodu
přihlášení v obci akterá jel2
jiné obci
á) poplatnikem poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci v
amáv této jirré obci bydliště,
b rrmistená do Octrkeno domova pro děti do 3 let věku, školského zaŤizeni pro výkon
ústavnínebo ochranné výclrovy nebo školsk é}to zaŤizení pro preventivně výchovnOU PéČi
nazžklaďé rozhodnutí soudu nebo smlouvy,

(1) od

l

|0

'l
''

poplatcích
§ 10h odst. 2 ve spojení s § 10o odst. 2 zákona o rrrístních
poplatcích
rnístních
2
zákona
o
10o
oclst.
s
odst.
3
ve
spojení
lOh
§
§
§ 10g zákona o místních poplatcích

c) umístěna do zaŤizení pro détívyžadující
okamžitou porrroc na základě rozhodnutí
Soudu, na Žádost obecního iiřadu obce s rozšířenou působností, zákonného zástupce
dítěte

nebo nezletilého,

d) umístěna v domově pro osoby se zdravotním postižením, domově pro seniory,
domově

se zvláštním režimem nebo v chráněném bydlení;

e) nazákladé zákona omezcí}a
domácího vézení,

na-

osobní svobodě s výjirnkou osoby vykonávajicí trest

I

PřihláŠena pobytem na sídle ohiašovrry Obecního úřadu Vlkava, č.p. 147, Vlkava
aProkazatelně se naúzemi obce nezdržuje po dobu delšínež 6 kalendářnich měsíců,
g) Prokazatelně pobýváv zahtaničínepřetržitě po dobu delšínež 6 kalendářních měsíců.

V PříPadě, Že poplatník nesplní povinnost ohlásit údaj rozhodrrý pro osvobození ve
lhŮtách stanovenýclr touto obecně závaznou vyhláškou nebo zťl<onem, nárok na

(2)

osvobození nebo zarliká.l3
:li,

.
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:
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čt. a
ř{avýšenípoplatku

Nebudou-li poplatky zaplaceny poplatníkem včas nebo ve správné výši, vyměří mu
qprávce poplatku poplatek platebním výměrem nebo hromadným předpisným

(1)

seznamem.

l4

VČas nezaplacené poplatky nebo část těchto poplatků můžesprávce poplatku zvýšítažna
trojnásobek; toto zvýšerríje pr"ísiušerrstvímpoplatku sledujícímjeho osud.l5

(2)

Odpovědn ost
(1)

čt. q
za zaplacení poplatku16

Vznikne-li nedoplatek rra poplatku poplatníkovi, který je ke clni splatnosti nezletilý
a nenabyl plné svéprávnosti nebo ktery je ke dni splatnosti otnezen ve svóprávnosti
a byl mu jmenorzán opatrovník spravující jeho jmění, přecházi poplatková povinnost
j tohoto poplatníka na zákannélro zástupce nebo tohoto opatrovníka; zákonný zástupce
1

nebo opatrovnik má stejné procesní postavení jako poplatník.

i

(2) l,

V případě podle odstavce

(3)

Je-li zákonných zástupců nebo opatrovníků.víQe, jsou povinrri plnit poplatkovou

vyměří správce poplatku poplatek zákonnému zástupci nebo

opatrovníkovi popiatníka.
povinnost společně a nerozdílně.

i|,:
,

§ l{aodst. 6 zákonao rnístnich poplatcícll
5 l1 odst, I z.ákona o místních poplatcích
15
§ 11 odst. 3 zákona o tnístníclrpoplatcích
l6 1{ #kona
o rnístníchpoplatcích
§
13

la

4

čt. to
Společná ustanovení

(1)

Ustanovení o nemovité věci se použijíobdobně i na jednotku, která je vymezena podle
zákona o vlastnictví bytů, spolu s touto jednotkou spojerrým podílem rra společných
částech domu, a pokud je s ní spojeno vlastnictví k pozemku, tak i spolu s podílem na
tomto pozemku.17

(2)

Na svěřenský fond, podílový ťond nebo fond obhospodařovaný penzljni společnostÍ,do
kterých je v\oženanemovitá věc, se pro účelypoplatků za komunálrrí odpad hledí jako na
vlastníka této nemovité věci.lB

Cl. 11
přechodná ustanovení

:'
(1)

Údaj e ohlášené popl atníkem mí stního popl atku za pí ov oz systému shromažďovánÍ, sběru,

(2)

Poplatkovó povirrnosti vznikló před nabytím účinnostitéto obecně závazné vYhláŠkY se
posuzují podle do savadníoh právních př,edpisů.

přepravy; třídění, využiváni a odstraňování komunálních odpadů ke dni předcházejícímu
drri nabytí účirrnosti této obecně závazné vyhlášky se považujízaúdaje ohláŠenéPodle
čl,4 odst. 1 této obecně závazné vyhlášky.

V

CL.12

zrušovací ustanovení
Zrušule se obecně závazná r,yhláška č, 1l20I9 o místním poplatku za proyoz systému
slrrómažďování, sběru, přepravy, třídění, využíváni a odstraňování komunálního odpadu
ze dne 12. prosince2019.

čt. ts
Účinnost
Tato obecn ě záv azná vylrláška nabyv á účinnosti dnem I. 1,.2022.
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