OBEC Jezdkovice
Zastupitelstvo obce Jezdkovice
obecně závazná vyhláška obce Jezdkovic e ě.212021
o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství
ZastuPitelstvo obce Jezdkovice se na svém zasedání dne g. 12, 2021
usnesením č.
1513312021usneslo vYdat na základě
§ 14 zákona ě. 565/199o sb., o místníchpoplatcích, ve
znění PozdějŠÍchPředPisŮ (dále jen ,,zákon o místníchpoplatcích"), a v souladu
s § .t0 písm.
d)

a § 84 odst. 2 PÍsm, h) zákona ě.128t20OO Sb., o obcích (obecní zřIzenl),ve
zněnípozdějších
předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen
vyhláška.):
,,tato

čl. t
úvodníustanovení
(1)

Obec Jezdkovice touto vyhláškou zavádl místnípoplatek za obecní systém odpadového
hospodářství (dále jen,,poplatek.).

(2)

Správcem poplatku je obecní úřad Jezdkovice.1

čl. z
Poplatník
(1)

Poplatníkem poplatku

je2:

a) tyzická osoba přihlášená v obci3 nebo
b) vlastnÍk nemovité věci_zahrnujíci byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou
rekreaci,
ve které není Přihlášenážádnáfyzická osoba á Xtera je umístěna na rjzemí obce.
(2)

SPoluvlastnÍci nemovíté věci zahrnujicí byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou
rekreacijsou povinni plnit poplatkovou povinnost společně a nerozdílně.a

čl. g
Poplatkové období
Pop|atkovým obdobím poplatku je kalendářní rok,5

l

§ 15 odst. 1 zákona, o mlstnlch poplatcích
§ 10e zákona o mistních poplatclch
3
za přihlášenl fozické osoby se podle § 16c zákona o místních poplatcích považuje
a) přihlášení k trvalému pobytu podle zákona o evidenci ouyvatěl, nebo
b) ohláŠením.Ísta PobYtu Podle zákona o pobytu cizinců na
Uzemi českérepubliky, zákona o azylu nebo zákona
o dočasné ochraně cizinců, jde-li o cizincÓ,
1, kterému byl povolen trvalý pobyt,
?3, ktený
!,t".Y na územi Česre re§ubtiký pobývá přechodně po dobu delšl než 3 měslce,
je Žadatelem o udělení m-eŽinaioOňl ochrany_nebo
Ósóoóu stipenou na územl podle zákona-- o azylu
o Poskytnuti dočasné ochrany poóle zákona o doěa'sné ochraně
ň"ňo?":P9jldlt"lem
4, Kteremu bYla udělena mezinárodnl ochrana nebo jde o cizince požívajlclho
"iiiňc,r,
dočasné
ocilrany cizinců.
o
§ t op zákona o místních poplatcíoh
5
5 1Oo odst. 1 zákona o místních poplatcích
2

1

čl. +
Ohlašovací povinnost

(1)
(2)

Poplatnik je povinen podat správci poplatku ohlášení nejpozději do
vzniku své poplatkové povinnosti.

30

dnŮ ode dne

V ohlášení poplatník uvedeB

a)

jméno, popřípadě jména, a příjmeninebo název, obecný identifikátor, 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,

(3)
(4)

(5)

b)

číslavšech svých účtůu poskytovatelů platebních služeb, včetně poskytovatelŮ
těchto služeb v zahraničí,uživaných v souvislosti s podnikate|skou činnostÍ,
v případě, že předmět poplatku souvisís podnikatelskou činnostípoplatníka,

c)

dalšíúdaje rozhodné pro stanovení poplatku, zejména skutečnosti zakládajicí nárok
na osvobození nebo úlevu od poplatku, a jde-li o poplatníka dle čl. 2 odst. 1 písm.
b) této vyhlášky, téžidentifikaění údaje nemovité věci zahrnující byt, rodinný dŮm
nebo stavbu pro rodinnou rekreaci podle katastru nemovitostí.

poplatník, který nemá sídlo nebo bydliště na územíčlenskéhostátu Evropské unie,
jiného smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru nebo Švýcarské
konfederace, uvede také adresu svého zmocněnce v tuzemsku pro doruěovánÍ.7
Dojde-li ke změně údajůuvedených v ohlášení, je poplatník povinen tuto změnu oznámit
do 30 dnů ode dne, kdy nastala.8

povinnost ohlásit údaj podle odstavce 2 nebo jeho změnu se nevztahuje na údaj, který
můžesprávce poplatku automatizovaným způsobem zjistit z rejstříkŮ nebo evidencí, do
nichž má zřlzen automatizovaný přístup. Okruh těchto údajŮ zveřejnÍ správce poplatku
na své r]řednídesce,g

ěl, s
Sazba poplatku

(1)
(2)

Sazba poplatku óiní 800 Kč.
poplatek se v případě, že poplatková povinnost vznikla z dŮvodu přihlášení tyzické
osoby v obci, snižuje o jednu dvanáctinu zakaždý kalendářní měsíc, na jehož konci1o
a) neni tato fyzická osoba přihlášena v obci, nebo

(3)

b)je tato fyzická osoba od poplatku osvobozena.
poplatek se v případě, že poplatková povinnost vznikla z důvodu vlastnictví jednotlivé
nemovité věci zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci umístěné
na územíobce, snižuje o jednu dvanáctinu zakaždý kalendářní měsíc, na jehož konci11

14a odst. 2 zákona o místníchpoplatclch
14a odst. 3 zákona o místníchpoplatcích
14a odst. 4 zákona o mlstních poplatcich
í4a odst. 5 zákona o místních poplatcich
l0 1 Oh odst. 2 ve spojenl s § 10o odst. 2 zákona o místnlch poplatclch
§
Il 1Oh odst. 3 vo spojenl s 10o odst. 2 zákona o místnlch poplatclch
§
§

6

§
§
8
§
9
5
7
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a) je v této nemovité věci přihlášena alespoň 1

fyzickáosoba,

b) poplatník nevlastnítuto nemovitou věc, nebo
c) je poplatník od poplatku osvobozen.

c!.6
Splatnost poplatku
(1)

P_oplatek je splatný ve dvou stejných splátkách, a to nejpozději
do 30.4, a do 30.,l1.
přlslušného kalendářního roku.

(2)

Vznikne-li PoPlatková povinnost v období mezi daty uvedenými v odstavci je poplatek
1,
sPlatný jednorázově ve lhůtě splatnosti druhé splátky pódb oostavce
1. Vznikne-li
PoPlatková Povinnost po uplynutí lhůty splatnosti druňé splátky podle odstavce .l, je
PoPlatek sPlatný jednorázově do '15. dne měsíce, který násieduje po měsíci, ve kterém
poplatková povinnost vznikla.

(3)

LhŮta sPlatnosti neskonČÍpoplatníkovi dříve než lhůta pro podání
ohlášenípodle čl, 4
odst. 1 této vyhlášky.

čl. z
osvobození
(1)

(2)

O3 PoJolatku je osvobozena^osoba, které poplatková povinnost vznikla z
důvodu
přihlášení v obci a která je12
a) PoPlatníkgm. 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,
školskéhozařlzení pro výkon
Ústavní nebo ochranné. výchovy néOo školského i"Ú;ip.
preventivně výchovnou
péčina základě rozhodnutísoúdunebo smlouvy, -"' l-'c) umístěna do zařÍzenÍpro děti vyžadujícíokamžitoupomoc na
základě rozhodnutí
soudu, na Žádost obecního úřadu obce! rozšířenou pliioono.tí,
zákonnéno zastŮpce
dítěte nebo nezletilého,
d) umístěna v domově pro osoby se zdravotním postižením,
domově pro seniory,
domově se zvláštním režimem ňebo v chráněném uvoteňi, ňeoo
e) na základě zákona omezena na osobní svobodě s výjimkou
osoby vykonávajícítrest
domácího vězení.

Od PoPlatku se osvobozuje osoba, které poplatková povinnost vznikla z důvodu
přihlášenív obci a která
a) je narozena v příslušnémkalendářním roce
b) je

PříhláŠena na ohlaŠovně obecního úřadu v Jezdkovicích, Jezdkovice 32, a její
faktický pobyt není znám

'' §

c)

je nezvěstná,

d)

se celoročnézdržuje v zahraniěí.

tOg zákona o mistnich poplatcich

V případě, že poplatník nesplní povinnost ohlásit údaj rozhodný pro osvobození ve
lhůtách stanovených touto vyhláškou nebo zákonem, nárok na osvobození zaniká.13

(3)

čl. e
Navýšeni poplatku
Nebudou_li poplatky zaplaceny poplatníkem včas nebo ve správné výŠi,vyměří mu
správce poplatku poplatek platebním výmérem nebo hromadným předpisným

(1)

seznamem.la

Včas nezaplacené poplatky nebo část těchto poplatků můžesprávce poplatku zvýŠitaŽ
na trojnásobek; toto zvýšeníje příslušenstvímpoplatku sledujícím jeho osud.í5

(2)

čl. g

(1)

Odpovědnost za zaplacení poplatku18
Vznikne-li nedoplatek na poplatku poplatníkovi, ktený je ke dni splatnosti nezletilý
a nenabyl plné svéprávnosti nebo ktený je ke dni splatnosti omezen ve svéprávnosti
a byl mu jmenován opatrovník spravujtcí jeho jmění, přechází poplatková povinnost

(2)

tohoto poplatníka na zákonného zástupce nebo tohoto opatrovníka; zákonný zástuPce
nebo opatrovník má stejné procesnl postaveníjako poplatník,
V případě podle odstavce 1 vyměřísprávce poplatku poplatek zákonnému zástupci nebo

(3)

Je-li zákonných zástupců nebo opatrovníkŮ více, jsou povinni plnit poplatkovou

opatrovníkovi poplatníka.

povinnost společně a nerozdílně.

čl. to
Společná ustanoveni
(1)

(2)

13

§
§
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5
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§
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5
1a

Ustanovení o nemovité věci se použijíobdobně i na jednotku, která je vymezena Podle
zákona o vlastnictví bytů, spolu s touto jednotkou spojeným podÍlem na spoleČných
ěástech domu, a pokud je s ní spojeno vlastnictví k pozemku, tak i spolu s podÍlem na
tomto pozemku.17
Na svěřenský fond, podílový fond nebo fond obhospodařovaný penz'rjnÍ spoleČnostÍ,do
ktených je vložena nemovitá věc, se pro úěely poplatků za komunální odPad hledíjako
na vlastníka této nemovité věci.18

14a odst. 6 zákona o mlstních poplatcích
11 odst. 1 zákona o místních poplatcích
11 odst. 3 zákona o místnlch poplatclch
12 zákona o mistnlch poplatclch
10q zákona o místních poplatcích
10r záKona o místnlch poplatcich

4

čl. tt

přechodná ustanovení

(1)
(2)

ÚOa.le ohláŠenéPop|atnikem místníhopoplatku

za

provoz systému shromažd,ování,

sběru, PřePravY, třÍděnÍ, využívánía odstraňování komuňatnicn odpadů
ke

dni

Předcházejícímu dni nabytÍ ÚČinnostitéto vyhlášky se považujíza údaje ohlášené podle
čl. 4 odst. 1 této vyhlášky.
Poplatkové povinnosti vzniklé před nabytím účinnosti
této vyhlášky se posuzují podle
dosavadních právních předpisů.

ět.lz

zrušovacíustanovení
ZruŠujese obecně závaznávyhláška é. gt2)z}o místním poplatku
za provozsystému
shromaždbvání, sběru, přepravy, třídění,využívánía odstraňování
komunálních

odpadů, ze dne 10,12.2020.

čl. ts

Učinnost
Tato vyhláška nabývá rjčinnosti dnem 1.1,2022.
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