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Obecně závazná vyhláška č. 2/2015
o místnímpoptatku za provoz
systému shromažd'ování, sběru, přepravy,
třídění, využíviánía odstraňování komunálních

odpadů

Zastupitelstvo obce Rozhovice se
na svém zasedání dne 15.12.2015
usnesením č. 2a2015
usneslo vYdat na základě
74t
odsť.
2 zákona č.565/1gg0 sb., o místn.rch poplatcích,
§
znění pozdějších předpisů a v,souladu
ve
s § 70 písm. d/ a § 84 odst. 2 písm.
128/2000 Sb,, ootlcÍch (obecní
zřízení), ve znění'pozdějšíchpředpisů, h) zákona č.
tuta obecně
závaznou vyhlášku (dáte jen
,,vyhláška''):

čt. t
úvodníustanovení

(1) obec

Rozhovice touto vYhláškou zavádí místnípoptatek
za provoz systému
shromažd'ování, sběru, plřepravy,
třídění,využívánía odstraňování komunátních
odpadů (dále jen
,,poplatek').

(2)

Řízenío poptatcích vykonává obecní úřad (dáte

jen ,,správce poplatku'').1

čt. z
Poplatník

(1)

PoPlatek za Provoz sYstélmu shromaždbvání,
sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálních odpa,dů ptatť:

a)

fyzická osoba

1)
2)

3)
4)

t§ Í4 od§t' 3

ákona

která má v obc,í trvalý pobyt

ktere bYt Podle zákona upravujícího pobyt
cizinců na územíčeské
rePublikY Povcllen trvatý pobyt nebo přechodný
pobyt na-dobu detšínež
90 dnů,
která Podte zákona uPravujícíhopobyt
cizinců na územíčeské
republiky
Pobývá na Úze,mí Českérepubtiky přóchocně po dobu
delší3 měsíců,
které bYla uděl,ena mezinárodní ochrana
podle zákona
nebo doČasná ochrana podte zákona upravujícího upravujícího azyl
dočasnou ochranu
cizinců,

Č, 565/1990 Sb,, o místních
Poplatcích, ve znění pozdějšíchpředpisů (dáíe jen
,,zákon o místníchpoplatcích")

z§ 10b odst, 1 zákona o místníchpop|atcích

=2=

b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu ttrčenou í k individuální rekreaci,
rodinný dŮm nebo bYt, ve kterych není hlášena k pobytu
žádná fyzická osoba; a to ve
výši odpovídajícípoptatku za jednu fyzickou osobu, má-li
ke stavbě určenék
individuální rekreaci, roclinnému domu nebo bytu
vlastnické právo více osob, jsou
povinny platit poplatek spcllečně a nerozdílně.
(2)

Za fYzické osobY tvoříci' domácnost můžepoplatek platit jedna
osoba. Za fyzické
osobY Žijícív rodinném nebo bytovém ctomě ,iZ" poplatek pÁtit
vlastník nebo správce.
OsobY , které Ptatí PoPlatek za více fyzických osob, jsou povinny
obecnímu úřadu
oznámit jméno, PoPříPadě.jména a data narození osob,
ia kte,ré popíabk platí.
čt, s
Ohlašovacípovinnost

(1)

(2)

(3)
(4)

PoPlatník je Povinen ohtástit správci poplatku vznik své poplatkové
povinnosti nejpozději
do 15 dnŮ ode dne, kdY mu povinnost platit tento poplatek vznikla, případně
doložit
ex i stenci skuteČností za kt ád aj ící ch osvoboze
n í od popl atkové povi n nosti.

PoPlatnÍk dle Čl. 2 odst. 1 této vyhlášky je povinen ohtásit
správci poptatku jméno,
PříjmenÍ, místo PobYtu, P<>případě datšíadresy pro doručování.poptatník
dle čl. 2
odst,1 PÍsm, b je Povinen ohtásit také evidenčnínebo popisné
číslostavby určené
k individuální rekreaci nebo rodinného domu, není-li
tato stavba nebo dům označen
evidenČnímnebo PoPisným'ČÍslemuvede poplatník parcelní
číslopozemku, na kterém
je tato stavba umÍstěna. V' případě bytu je poptatník povinen
ohlásit orientačnínebo
PoPisné ČÍslostavbY ve které se byt nachází a číslobytu, popřípadě popis umístění
v
budově, Pokud nejsou bYtY oČÍslovány.Není-li stavba ve
které se byt nachází označena
orientaČnímnebo PoPisným' ČÍslem,uvede poplatník parcelní
číslopozemku na kteréje
umístěna stavba s bytem.
Stejným zPŮsobem a ve s;tejné lhůtě jsou poptatníci povinni
ohlásit správci poptatku
zánik své PoPlatkové Povinnosti v důstedku změny pobytu
nebo v dů"rca*, změny
vlastnictví ke stavbě urČenék individuální rekreaci bytu
nebo rodinnému domu
,

PoPlatník, ktery nemá síd,lo nebo bydliště na územíčlenského
státu Evropské unie,
jiného smluvního státu Doh,ody o Evropském
hospoctářském prostoru nebo švýcarské
konfederace, uvede kromě Údajů požadovaných v odstavci
2 adresu svého zmocněnce
v tuzemsku pro doručování.3'

(5) Dojde-li ke změně

ÚdajŮ uvealených

do 15 dnů ode dne, kdy naslala,a
3§
4§

14a odst. 2zákona o místníchpop|atcíc;h
14a odst. 3 zákona o místníchpoplatcíc;h

v ohlášení, je poplatník povinen

tuto

změnu oznámit

_.)_
-\-r-
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čt.
Sazba poplatku
(1) Sazba poplatku pro popltltnÍka podle čl. 2
odst.
tvořena:

a)

z částky

této vyhtášky

činí440,_ Kč a je

Kč za kalendářní rok a
1g0,, KČ za kalendářní rtlk. Tato částkaje stanovena
na základě skuteČnýc|t nákladů obcr: předchozího roku
na sběr a sv,i) netriaěného
250 ,-

b) z Částkv

komunálního odpadu

(2)

1

.za

poplatníka a kalendářní rok.

SkuteČnénákladY roku 2|014 na sběr a svoz netříděného
komunálního odpadu činity:
111 597,- Kč a byly rozútitovány takto;

NákladY 111 597,':290 (2|85 Počet osoó s pobytem
na územíobce + 5 počet staveb
urČených k individuálnÍ rekreaci, rodinných domů a bytů,
ve kterych není hlášena k
PobYtu Žádná fYzická osobe| = 384,81 Kč. Z této částkyje stanovena
sazba poplatku
dle čl. 4 odst. 1 písm. b) v.yhlášky ve výši 1g0,- Kč.

(3) V PříPadě změnY místa
Pobytu fyzické osoby, změny vlastnictví stavby určenék
individuální rekreaci , bYl'u nebo rodinného dómu nebo
změny umístění v průběhu
kalendářního roktl, se uhradí poplatek v poměrné výši,
itera odpovídá počtu
kalendářních měsícŮ Pobytu , vlastnictví nebo umístění
příslušném
v
kalendářním
roce, Dojde-li ke změně v PrŮběhu kalendářního měsíce, je
pro stanovení počtu
měsícůrozhodný stav k p<lslednímu dnitohoto měsíce,,

čt. s
Sp/aťnosť poplatku

(1) poplatek pro poplatníka podte

1

Čt. 2 odst.
této vyhtášky je sptatný jednorázově a to
nejpozději do 30,4. příslušnéhokalendářního roku.

(2) Vznikne-li PoPtatková Povinnos:t po datu splatnosti
uvedeném v odst.

1, je poplatek sptatný
měísíce,ktery následuje po měsíci, ve kterém poplatková
PovinnOst vznikla, nejpozděj,í však do konce příslušn;éhokalendářního roku.

nejPozději

j5

t

do 15. dne

0o odst. 4 zákona o místníchpoplatcích

=4=

čla

Osvobození od poplatku
(1) Od poplatku je osvoboze,na fyzická osoba, která je:

a) umístěna do dětskéhcl domova pro děti do 3 let věku, lškotskéhozařízení pro výkon
Ústavní nebo ochranné výchovy nebo školskéhozařízení pro preventivně
výchovnou péčina zá,kladě rozhodnutí soudu nebo smíouvy,

b) umístěna do zařÍzení pro děti vyžadujícíokamžitou pomoc na základě rozhodnutí
sotldu, na Žeidost obecního úřadu obce s rozšířenou působností,

zákonného
zástupce dítěte neba, nezletilého,

c) jako nezaopatřené

d)

pro osoby se zdravotním postižením
na základě rozhodnutí soudu nebo smlouvy o poskytnutí sociální stužby, nebo
,Cítě umístěna v domově

umístěna v domově pro osoby se zdravotním postiž.ením, domově pro seniory,
domově se zvláštnírr,l režimem nebo chráněném bydtení.

(2) Od poplatku se dále,osvobozují:

a)

pobývají

PoPlatníci, kteří alespoň 6 měsícůnepřetžitě v kalendářním roce pobývají
v zahraničí,
b) PoPlatníci, kteřÍ js;ou hlášeni k trvalému pobytu na ohlašovně obecního úřadu
č.p. 46,
c) PoPlatníci, kteří alespoň 6 měsícůnepřetňitě v kalendářním roce
mimo obec,

d) děti narozené v př'íslušnémkalendářním roce.

čt. l
Navýšení poplatku

(1)

Nebudou-li poplatky zaplaceny poplatníkem včas nebo ve správné výši, vyměří mu
správce poplatku poplate>k platebním výměrem nebo
hromadným předpisným

seznamem.

(2)

u

u

VČas nezaplacené nebo ne,odvedené poptatky nebo část tět>hto poplatků můžesprávce
PoPlatku zvýŠitaŽ na trojnásobek; toto zvýšeníjepřístušenstvímpoplatku.7

5 11 odst. 1zákona o místníchpoplatcích
11 odst. 3 zákona o mistních poplatcich

'5
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ú.a

zrušovacíustanovení
ZruŠuje se obecně závazná vyhtáška

č, 1/2014 o místnímpoplatku za provoz
sYstému shromaŽdbvtinÍ, sběru, přepravy, třídění,
využívánía odstraňování
komunálních odpadů ze dne 18.11.2014.

čt. g

Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnostidne

1

. ledna 2016.

,Wr''

V*,o,ml*

Barborá Hromádko
místostarostka

Milan Sťe7ska/
síarosía

Vyvěšeno na úřednídesce dne: .l5,12.2015
Sejmuto z úřední desky

dne:

ll1

.12.2015

zveřejnění vyhlášky bylo shodně
1lrovedeno na úřední elektronické desce

