OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2016 A
Zastupitelstvo obce Častrov se na svém zasedání 9/2015 dne 17. 12. 2015 usneslo
vydat na základě zákona č. 266/2015 Sb., o místních poplatcích, ve znění zákona
č. 320/2002 Sb., a v souladu s § 10 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení), ve znění zákona č. 313/2002 Sb., a § 84 odst. 2 písm. i) zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), tuto:

-obecně závaznou
č.1/2016 A

vyhlášku-

o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Obce Č a s t r o v
Čl. 1
Úvodní ustanovení
Obec Častrov touto obecně závaznou vyhláškou zavádí místní poplatek za
provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů (dále jen „poplatek“).1)
Čl. 2
Poplatník
Podle ustanovení § 10 zákona o místních poplatcích je poplatníkem:
a) fyzická osoba
 která má v obci trvalý pobyt,
 které byl podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České
republiky povolen trvalý pobyt nebo přechodný pobyt na dobu delší než 90
dnů,
 která podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky
přechodně po dobu delší 3 měsíců,
 které byla udělena mezinárodní ochrana podle zákona upravujícího
dočasnou ochranu cizinců,
b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální
rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterém není hlášena k pobytu žádná
fyzická osoba
Čl. 3
Ohlašovací povinnost
(1) Poplatník ohlásí správci poplatku vznik nebo zánik poplatkové povinnosti do
15 dnů ode dne, kdy tato skutečnost nastala.
1)

§ 10b zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.
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(2) V rámci ohlašovací povinnosti poplatník uvede své jméno, příjmení, rok
narození a trvalý pobyt. Poplatník, který je vlastníkem stavby na území obce, která
slouží nebo je určena k individuální rekreaci, v níž není k trvalému pobytu hlášena
žádná fyzická osoba, uvede rovněž číslo popisné nebo evidenční této stavby; pokud
stavba není takto označena, uvede parcelní číslo pozemku, na němž je stavba
umístěna.
Čl. 3
Sazba poplatku
1. Sazba poplatku pro fyzickou osobu podle čl. 2 písm. a) této vyhlášky činí
Kč 500,-- a je tvořena:
a) z částky Kč 250,-- za kalendářní rok.
b) z částky Kč 250,-- za kalendářní rok. Tato částka je stanovena podle
skutečných nákladů obce předchozího roku na sběr a svoz netříděného
komunálního odpadu.
2. Sazba poplatku pro fyzickou osobu podle čl. 2 písm. b) této vyhlášky činí
Kč 500,-- a je tvořena:
a) z částky 250,- Kč za kalendářní rok.
b) z částky 250,- Kč za kalendářní rok. Tato částka je stanovena podle
skutečných nákladů obce předchozího roku na sběr a svoz netříděného
komunálního odpadu.
(2)

Rozúčtování nákladů předchozího roku za sběr a svoz netříděného
komunálního odpadu za osobu. Skutečné náklady za předchozí rok dělené počtem
osob s pobytem na území obce + počet staveb určených k individuální rekreaci, bytů a
rodinných domů, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba). Z této částky
je stanovena sazba poplatku dle čl. 4 odst. 1 písm. b) vyhlášky ve výši Kč 500,-.

Čl. 4
Splatnost poplatku
Poplatek je splatný do 30. 3. roku, ve kterém povinnost poplatníka vznikla.
Čl. 5
Osvobození a úlevy
Od poplatku se podle ustanovení § 10 odst. 3 zákona o místních poplatcích
osvobozuje fyzická osoba která:
je umístěna do dětského domova pro děti do 3 let věku, školského zařízení
pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy nebo školského zařízení pro
preventivně výchovnou péči na základě rozhodnutí soudu nebo smlouvy
umístěna do zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc na základě
rozhodnutí soudu, obecního úřadu obce s rozšířenou působností, zákonného
zástupce dítěte nebo nezletilého
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-

je umístěna v domově pro osoby se zdravotním postižením, domově pro
seniory, domově se zvláštním režimem

od poplatku se dále osvobozuje fyzická osoba, která je:
v katastru obce evidována jako vlastník více než jedné nemovitosti
přihlášena k trvalému pobytu v obci a dosáhla věku 75 let

Čl. 6
Zrušující ustanovení
Touto vyhláškou se zrušuje vyhláška o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů ze dne 3. 6. 2011.
Čl. 7
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti od prvního dne vyvěšení na úřední desce z důvodu
naléhavého obecného zájmu § 12 odst. 2 zákona o obcích.

Ing. Jana H o u š k o v á
starostka

Vyvěšeno na úřední desce dne: 21. 12. 2015
Sejmuto z úřední desky dne:

Jiří H a v l í č e k, DiS
místostarosta

