MĚ STYS NEPOMYŠr
zASTUpITELSTvo tuĚsrysE Nppotuyšr
Obecně závazná vyhláška č. 1,1202I,
o místnímpoplatku za obecní systém odpadového hospodářství
Zastupitelsvo městyse Nepomyšl se na svém zasedání dne 22. října 202 ] usneslo usnesením č. II/2
vydat na základě § l1 zákona č. 565/l990 Sb., o místníchpoplatcích, ve znění pozdějšíchpředpisŮ
(dálejen,,zákonomístníchpoplatcích"),aysouladusu.stanovením§lOpísm.d)a§B1 odst.2
písm h) zákona č, 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpi,sŮ, tuto
obecně závaznou vyhlášku (dále jen,,vyhláška" )
;

Čtenek t
úvodníustanovení

1) Městys Nepomyšl touto vyhláškou zavádi místnípoplatek za obecni systém odpadového

2)
3)

hospodářství (dále jen,,poplatek"). l )
Správce poplatku je Úřad městyse Nepomyšl.2)
Poplatkové období3)a dílčíobdobía)vyrnezuje zákon,

článek 2
Poplatník
Poplatníka vymezuj e zákon.5)

ČHnek 3
Ohlašovací povinnost

1) Poplatník je povinen podat správci poplatku ohlášení do 15 dnů od vzniku poplatkové
povinnosti. Ve stejné lhůtě se ohlašuje nárok na osvobození nebo úlevu, existoval-li důvod
osvobození nebo úlevy v okamžiku vzniku poplatkové povinnosti,

tl
z)

5 l0d odst.
o dp

l

písnr. a) zákona o místních poplatcích (Poplatkem za komunální odpad je poplatekza obecní systém

adov ého hos p

o

dářs n í.)

§ l5 odst. 1 zákona o místních poplatcích (Správcem poplatku.je obecní úřad.)
3)
§ l0o odst. l zákona o místních poplatcích (Poplatkovým obdobínl poplatkťt za klmunální odpad.je kalendářní rok,)
4)
§ l0o odst.2 zákona o místních poplatcích (Dílčínobdobím poplatků za komunální odpad je kalendářní měsíc.)
5)

§ l0e zákona o místníchpoplatcích (Poplatníkenl poplalku za obecní systém odpadového hospodářství.je

a) fyzická osoba přihlášenáv obci. nebo
b) vlastník nemovité věci zahrnujícíbyt, rodinnli důn nebo stavbu pro rodinnou rekreaci, ve které není
přihlášena žódnáfuzická osobct a která,je unlístěna na územíobce.);
§ 10p zákona o místníchpoplatcích (Spoluvlastníci nemovité věci zahrnujícíbyt, rodinný dům nebo stavbu pro

rodinnou rekreaci .jsou povinni plnit poplatkovou povinnost společně a nerozdílně.),,
§ 16c zákona o místníchpoplatcích (Pro ličely poplatkťt se za přihlášenífuzické osoby považuje:
,) přihlášení k trval.éntu pob),tu podle zákona o evidenci obyvatel, nebo
b) ohlášení místa pobytu podle zákona o pobytu cizinců na úzetníČeskérepubliky, zákona o azylu nebo zákona
o dočasné ochraně cizinců, jde-li o ci:ince
]. kterénu byl povolen trvalý pobyt,
2. který naúzemíČeskérepublitE pobývá přechodně po dobu delšínež 3 tněsíce,
3. který je žadateletn o udělení ntezinárodní ochrany nebo osobou strpěnotr na územípodle zákona
o azylu anebo žadatelem o poslEtnutí dočasné ochrany podle zákona o dočasnéochraně cizincŮ, nebo
4. kterétnu byla udělena mezinárodní ochrana nebo.jde o cizince požívaiícíhodočasné ochrany cizinců,)

2)
3)

3"',,l,i"r1ffit*tlffiji',*::;;.rvohlášeníupravujezákon.8)

4) Důsleáfy nesplnění ohlášovací povinnosti ke vzniku osvobození nebo úlevy stanoví zákon.g)

čtánek 4
Výpočet výše poplatku
Poplatek ěiní 300 Kě zapoplatkové období.
2) Postup pro zjištěnívýše poplatku v případě osvobození, nebo vzniku nebo zániku poplatkové
povinnosti v průběhu kalendářního roku stanoví zákon,l0)
3) V případě úlevy se výše sníženípoplatku stanoví obdobně postupem dle § 10h odst. 2 písm. b) a
odst. 3 písm. c) zákonao místníchpoplatcích, a to v závislosti na výši úlevy.
1)

čHnek s
Osvobození a úlevy
Důvody osvobození od poplatku stanoví zákon,ll)

1)

6)

§ 14a odst. 2, 3 a 5 zákona o místních poplatcích (2) V ohlášení poplatník nebo plátce uvede
a) jméno, popřípadě jména, a příjmení nebo název, obecný identffikátor, by|-|i přidělen, místo pobytu nebo sídlo,
sídlo podnikatele, popřípadě dalšíadresu pro doručování; právnická osoba uvede téžosoby, které jsou jejím

jménem oprávněny jednat

v

poplatkových věcech,

b) číslavšech svých účtůu poslqltovatelů platebních služeb, včetně poslEtovatelů těchto služeb v zahraničí,

užívanýchv souvislosti s podnikatelskou činností,v případě, že předmět poplatku souvisí s podnikatelskou činností
poplatníka nebo plátce,
c) údaje rozhodné pro stanovení poplatku (včetně např. důvodůosvobození, pokud existují již v okamžiku podání
ohlášení),
3) Poplatník nebo pldtce, ktery nemá sídlo nebo bydliště na územíčlenského státu Evropské unie, jiného smluvního
státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru nebo Švýcarskékonfederace, uvede kromě údajůpožadovaných
v odstavci 2 adresu svého zmocněnce v tuzemsku pro doručování.
5) Povinnost ohlásit údaj podle odstavce 2 nebo jeho změnu se nevztahuje na údaj, ktery mŮže správce poplatku
automatizovaným způsobem zjistit z rejstříků nebo evidencí, do nichž má zřízen automatizovaný přístup. Okruh
těchto údqjůzveřejní správce poplatku na své úřednídesce,)
7)
včetně zániku poplatkové povinnosti
8)
§ l4a odst. 4 zákona o místních poplatcích (Dojde-li ke změně údajůuvedených v ohlášení, je poplatník povinen tuto
změnu oznámit do 1 5 dnů ode dne, kdy nastala, nestanoví-li obec v obecně závazné lyhlášce delšílhůtu.)
9)
§ 14a odst. 6 zákona o místníchpop|atcích (V případě, že poplatník nesplní povinnost ohlásit údaj rozhodný pro

osvobození nebo úlevu odpoplatku ve lhůtě stanovené obecně závaznou vyhláškou nebo ve lhůtě podle § l4a
odstavce 4, nárok na osvobození nebo úlevu od tohoto poplatku zaniká; za nesplnění této povinnosti nelze uložit
pokutu za nesplnění povinnosti nepeněžitépovahy,)
poplatcích (2) Poplatek se v případě, že poplatková povinnost vznikla z důvodu
'0) § 10h odst. 2 a3 zákona o místních
přihlášenífyzické osoby v obci, snižuje ojednu dvanáctinu za každédílčíobdobí, najehož konci
a) není tato fuzická osoba přihldšena v obci, nebo

je tatofyzická osoba od poplatku osvobozena.
j) Poplatek se v případě, že poplatkovd povinnost vzniklq z důvodu vlastnictví jednotlivé nemoyité věci zahrnujícíbyt,
rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci umístěné na území obce, snižuje o jednu dvanáctinu za každédílčí
b)

období, najehož konci
a) je v této nemovité věci přihlášena alespoň l flzická osoba,
b) poplatník nevlastní tuto nemovitou věc, nebo
c) je poplatník od poplatku osvobozen.)
je osvobozena osoba,
") § 10g zákona o místních poplatcích (Odpoplatkuza obecní sysíémodpadového hospodářství
které poplatková povinnost vznikla z důvodu přihlášení v obci a kteráje
a) poplatníkem poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci v jiné obci a má v této jiné obci bydliště,
b) umístěna do dětského domova pro děti do 3 let věku, školského zařízení pro výkon ústavnínebo ochranné výchovy
nebo školského zařízení pro preventivně výchovnou péčina základě rozhodnutí soudu nebo smlouvy,
c) umístěna do zařízenípro děti vyžadujícíokamžitou pomoc na základě rozhodnutí soudu, na žódost obecního
úřadu obce s rozšířenou působností,zákonného zóstupce dítěte nebo nezletilého,
d) umístěna v domově pro osoby se zdrayotním postižením, domově pro seniory, domově se zvláštním režimem nebo
v chráněném bydlení, nebo
e) na zdkladě zákona omezent na osobní svobodě s výjimkou osoby vykonávající trest domácího vězení.)

2) Od
3)

poplatku se dále touto vyhláškoul2) osvobozují poplatníci podle § lOe písm. b) zakona o
místníchpoplatcích, pokud jimi vlastněná nemovitost, zekteté odvozují poplatkovou povinnost,
není více nežI2 po sobě jdoucích měsícůuživána.
Dále se touto vyhláškou stanoví úleva na poplatku pro poplatníky zapojené v systému:
a) čtrnáctidenního odvozu odpadu ve výši l20 Kč zakalendářní rok, nebo příslušná část podle
č1. 4 odst. 3 této vyhlášky,
odvozu odpadu ve výši 60 Kč zakalendářní rok, nebo příslušná část
kombinovanéhol3)
b)
podle č1. 4 odst. 3 této vyhlášky.
čHnet< 6

Splatnost poplatku

1) Poplatek je splatný nejpozději do konce měsíce února příslušnéhokalendářního roku.
2) Y případě vzniku poplatkové povinnosti (nebo zánikll osvobození nebo úlevy) po 15.2.

3)

příslušnéhokalendařního roku, je poměrná výše poplatku dle ěl. 4 splatná nejpozději do 15. dne
kalendářního měsíce bezprostředně následujícího po kalendářním měsíci vzniku poplatkové
povinnosti (nebo zániku osvobození nebo úlevy).
Lhůta splatnosti neskončípoplatníkovi dříve než lhůta pro podání ohlášení podle čl. 3 této
vyhlášky.
čUnet< 7

přechodná ustanovení

1) Údaje ohlášené poplatníkem místního poplatku za píovoz systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využivání a odstraňování komunálních odpadů ke dni předchénejícímudni
nabytí účinnostitéto vyhlášky se považuji za údaje ohlášené podle čl. 3 odst.

1

této vyhlášky.

2) Poplatkové povinnosti vzniklé před nabytím účinnostitéto vyhlášky se posuzují podle
dosavadních právních předpisů.

Clánek 8
zrušovací ustanovení

č. 112016, o místnímpoplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využivání a odstraňování komunálních odpadů, ze ďne
25. II.2016.
Zrušuje se obecně závazná vyhláška

Čtánek 9
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnostidnem |. |.2022,

Josef Lněníček
starosta

Bartuška

Vyvěšeno na úřední desce dne:

,žápH,

2].I0,202I

Sejmuto zúředni desky dne:
12)tím není dotčeno zákonné osvobození (napí. zdůvodu pobytu vzaíizenich uvedených
o místníchpoplatcích)

v § l0g písm. d)

")tj. zima (leden až duben a ííjenaž prosinec) každý týden, léto (květen ažzáíí)jedenkrátza l4 dnů

zákona

