
O EC Hradiště
Zastupitelstvo obce Hradiště

Obecně závazná vyhláška obce Hradiště č.4l2B21,
o mi tním poplatku za obecní ystém odpadového hospodá ství

Za tupitelsfuo obce Hradiště se na svém zasedání 15, íjna 2021 usnesením č. 6 (č. j.
H1-13*612021)u neslovydatnazákladě 14zákonač.565l'1990Sb,,omístníchpoplatcích,
ve znění pozdějších p edpisťt (dále jen,,zákon o místních poplatcích"), a v souladu s 10 písm.
d) a 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128l2OOa Sb., o obcích (obecní z ízení), ve znění
pozdějších p edpisťr, tuto obecně závazaau vyhlášku (dále jen,,tato vyhláška");

čt" t
uvodní ustanovení

(1) Obec Hradiště touto vyhláškou zavádí místní poplatek za obecní ystém odpadového
hospodá ství (dále jen ,,poplatek"i.

(2) Správcem poplatkuje obecní ad Hradiště.1

á.z
Poplatník

(1) Poplatníkem poplatku je2:

ai fyzická osoba pfihlášená v obci3 nebo
b) vlastník nemovité věci zahmující byt, rodinn dťrm nebo stavbu pro rodinnou rekreaci,
ve kteró není p ihlášená žádná Ťyzická o oba a která je umisténa na uzemí obce.

(2) Spoluvtastníci nemovité věci zahrnující byt, íodinn d m nebo stavbu pro íodinnou
rekreacij ou povinni plnit poplatkovou povinno t společně a nerozdílně,a

čl. s
Poplatkové obdobi

Poplatkotl m obdobím poplatku je kalendá ní rok.5

15 odst. 1 zákona, o rní tníeh poplatcíčh

ii 10e Zákona o mistních pop|atcí,.h
za prihlášeni fyzické osoby se podlé 1 c zákona o místních poplatcích považuje
a) p ihlášení k lrualému pobytu podle zákona o evidenci obyvatel, nebo
b) ohlášsní mí ta pobytu podle Zákona o pobytu cizinó na tizemí České repub|iky, zákona o azylu nebo
u ákona o dočasné ochraně cizinc , ide_li c cizince,
1. kleíému byl povolen trvalr pobyt,
2. kten na rlzemí Če ké republiky pob vá p echodně po dobu delši než 3 mě íÉ,
3, kter\. ie žadalelem o uděloní meánárodni oórany íebo osobou trpěnou na zemi pódle ákona ó
azylu anébo žadatelěm o posMnulí dočasné ochrany podle zákona o dočasné ochťaně cizinc , net}o
4. ktérému byla udělena mezinárodni ochrana nebo jd o cizince požíVajiciho doóa né ochrany cizlnc .

10p zákona o místních poplatcích
10o odst. ,1 zákona o mí tnich poplatcíoh
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čt.l
Ohlašovací povinnost

(1) P platník je povinen podat práVci poplatku oh|ášení nejpozději do 20 ctnťr ode dne
vzniku své poplatkové povinnosti.

(2) V ohlášení poplatník uvedeo

a) jrnéno, pop ípadě jména, a p íjmení nebo název, obecn identifikátor, by|-li pňdělen,
místo pobytu nebo sídlo, sídlo podnikatele, pop ípadě další adresu pro doručování;
právnická osoba uvede též osoby, které jsou jejím jménem oprávněny jednat v
poplatkouj,ch věcech,

b) čísla všech sv, ch ričt u poskytovatelů platebních služeb, včetně poskytovatel
těchto služeb v zahraničí, užívan ch v ouvislosti s podnikatelskou činností,
v p ípadě, že p edmět poplatku ouvi í podnikatelskou činnosti poplatníka,

c) dalŠÍ tidaje rozhodné pro stanovení poplatku, zejména skutečnosti zakládající nárok
na osvobození nebo lew od poplatku, a jde-li o poplatnika dle čl. 2 odst. 1 písm. b)

této vyhlášky, též identifikační tidaje nemovité věcí zahrnujíci byt, rodinn d m nebo
stavbu pro rodinnou rekreaci podle katastru nemovitostí.

(3) Poplatník, kten nemá ídlo nebo bydlišlě na zemí členského státu Evropské unie,
jiného smluvního státu Dohody o Evropském hospodá ském prostoru nebo Šv carské
konfederace, uvede také adresu svého zmocněnce v tuzemsku pro doručování,7

(4) DojdeJi kezměně daj uveden chvohlášení,jepoplatníkpovinentutozměnuoznámit
do 20 dnů ode dne, kdy nastala.8

(5) Povinnost ohlásit daj podle odstavce 2 nebo jeho změnu se neuztahuje na ridaj, kter]
mfrŽe správce poplatku automatizovan m zpťrsobem zjistit z rejst íkťt nebo evidencí,
do nichž má ďizen ar,rtomatizovan p ístup. Okruh těchto dajri zv ejní správce
poplatku na své r] ední desce.g

čl, s
Sazba poplatku

(1) sazba poplatku činí 650 Kč aje tvo ena:

a) z částky 17a,-Kčza katendá ní rok a

b) z částky 480,- Kč za kalendá ní rok, Tato částka je stanovena na zák|adě
skutečn ch náklad obce p edchozího kalendá ního roku na sběr a voz
net íděného komunálního odpadu za poplatníka a kalendá ní rok.

(2) Skutečné náklady za rok 2020 na sběr a svoz net íděného komunálního odpadu činily:
50 ,l7 

,- Kč a byly rozriáovány takto:

_14a odst, ! žákona o mislnich pop|atcich
14a od 1, 3 zákona o místnich poplatcich
1 4a odst, 4 zákona o místnich pop|atcích
14a odst. 5 Zákona ó mi tí]ích poplátcích

l
2
3



Náklady 50 175,- Kč děleno 103 (37 počet p ihlášen ch osob na rjzemí obce + 66 počet
staveb určen ch k individuální rekreaci, bytťr a rodinn ch domťr, ve kter\j,ch není
pihláŠena žádná fyzická osoba) = 487,14,- Kč. Ztéto částky je stanovena sazba
poplatku ve vl ši 480,- Kč.

(1) Poplatek se v p ípadě, že poplatková povinno t vznikla z dťrvodu p ihlášení fyzické
osoby v obci, snižuje o jednu dvanáctinu za každiJ kalendá ní měsíc, na jehož konci1o

a) není tato íyzická osoba p ihlášena v obci, nebo

b)je tato Szícká osoba od poplatku osvobozéna.

(2) Poplatek e v p ípadě, že poplatková povinnost vznikla z d vodu rrlastnictví jednottive
nemovité věci zahrnující byt, rodinn dťrm nebo tavbu pro rodinnou rekreaci umísténé
na z6mí obce, snižu_ie o jednu dvanácíinu za každ kalendá ní měsíc, na jehož koncií1

a).ie v této nemovité věci p ihlášena alespoň 1 Szická osoba,

b) poplatník nevlastní tuto nemovitou věc, nebo

c) je poplaíník od poplatku osvobozen,

čl. e
Splatnost poplatku

(1) Poplatekje platn jednorázově, a to nejpozději do 30, června p íslušného kalendá ního
roku.

(2) Vznikneli poplatková povinnost po datu splatnosti uvedeném V od tavci 1, je poplatek
splaln nejpozději do 15. dne měsíce, kten následuje po měsíci, ve kterém poplatková
povinno t Vunikla.

(3) Lh ta splatnosti neokončí poplatníkovi d íve než lhťrta pro podání ohlášení podle č1.4
odst. 1 této vyhlášky.

čt. r
osvobozeni

(1) od poplatku je o v0bozena osoba, které popiatková povinnosl vznikla z dtrvodu
p ihlášení v obci a která je12

a) poplatníkem poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci v_|iné obei
a má v této jiné obci bydliště,
b) umístěna do dětského domova pro děti do 3 let věku, škoiského za izení pro ťkon
ústavní nebo ochranné rn,chovy nebo škol kého zaizení pío preventivně v chovnou
péči na základě rozhodnutí soudu nebo smlouvy,
c) umistěna do za izení pro děti vyžadující okamžitou pomoc na základě rozhodnuti
otJdu, na žádost obecního u adu obce s rozší enou pťrsobností, zákonného zástupce

ditěte nebo nezletilého,
d) umistóna v domově pro ósoby se zdravotníin po tižením, domově pro senlory,
domově se zvláštním režimem nebo v chráněném byc.llení, nebo

e) na základě zákona omezena na osobní svobodě s q jimkou osoby vykonávající trest
domácího vězení.

(2) Od poplatku se osvobozuje osoba p ihlášená k pobytu na adrese oh|ašovny,
tj..na Obecním adě Hradiště, Hradiště 36, jehož skutečn pobyt není znám.

čt. a
Nav šení poplatku

(1) Nebudou-li poptatky zaplaceny poplatníkem včas nebo ve správné r,n ši, vymě í mu
správce poplatku poplaték platebním q měrem nebo hromadn m p edpisn ,m

seznamem.13

(2) Včas nezaplacené poplatky nebo část těchto poplatkťr mťrže správce poplatku zv,. šit až
na trojnásobek; toto zrn šení je p íslušenstvím poplatku sledujícím jeho osud.la

čt, s
Odpovědnost za zaplaceni poplatku15

(1) Vznikne-li nedoplatek na poplatku poplatníkovi, kteí, je ke dni splatnosti nezletili',
a nenabyl plné svéprávnosti nebo kter ie ke dni platnosti omezell ve svépíávno ti
a byl mu jmenován opatrovník spravující jeho imění, p echází poplatková povinnost
tohoto poplatníka na zákonného zástupce nebo tohoto opatrovníka; Zákonn zá tupce
nebo opatrovnik má stejné procesni po taveníjako poplatník,

(2) V p ípadě podle odstavce 1 vymě í správce poplatku poplatek zákonnému zástupci nebo
opatfovníkovi poplatníka,

{3) Je-li zákonn ,ch zástupcti nebo opatrovníkr] vice, jscu povinrri plnit poplatkovou
povinnost společně a nerozdílně"

čt. to
polečná u tanovení

(1.) Ustanovení o nemovité věci se použijí obdobné i na jednotku, která je vymezena podle
zákona o vlastnictví byt , spolu s touto .ieclnotkou spojen m podílem na společn ch
částech domu, a pokud je s ni spojeno vlastnictvi k pozemku, tak i spolu s podílem na
tomto pozemku.16

(2} Na svě ensk fond, podílov fond nebo ťond obhospoda ovanli penaijní společností, do
kteq,ch je vložena nemovitá věc, se pro čely poplatk za komurrálni odpad hledí jako
na vlaslníka této nemovité věci,17

čl. tr
p echodná ustanovení

(1) Údaje ohlášené poplatníkem místniho poplatku za provoz sy tému shromažd'ování,
sběru, p epravy, t ídění, využívání a odstraňování kornunálních odpad ke dni
p edcházejícímu dni nabytí rlónnosti tÉto vyhlášky se považují za ridaje ohlášené podle
čl, 4 odst. 1 této vyhlášky.

'l 1 odst, 1 zákona o místnich poplatcích
1 1 odst. 3 zák0na o místních poplatcich
12 zákona o mí tnich poplatcich
1 0q zákona o místnich poplatcich
10í zákoná o místních poplatcích

10h odst,2 Ve spojení s 10o odst.2 zákona o mistníťh poplatcích
10h odsi.3 Ve pojeni 10o odst.2 zákona o místnich p0platcich
10g Zákoná o místnich poplatcích

l3
l4
15
l6
l7

10

11

12



12\ poplatkové povinnosti vzniklé p ed nabytím činnosti této vyhlášky se posuzují podle
dosavadních právnich p edpisťr,

ět,tz
zrušovací ustanovení

Zrušuje se obecně závazná vyhláška ó. 1naT o místnim poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, p epravy, t ídění, využíváni a odsiraňování komunálních
odpadu, ze dne'l, 1. 2021

fi. ts
Učinnost

Tato vyhláška nab vá tičinnosti dnem 1 , 1. 2022,

Jana Helclová
místostarostka

lng. Pavel Šubrt
tarosta

t


