OBEC KRHAI\ICE
Zastupitelstvo obce Krhanice
Obecně záyaznávyhláška obce Krhanice č' 312021,
o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství
usneslo vydat
Zastupitelswo obce Krhanice se na svém zasedéni dne 10.l2.202l usnesením č- 5l202l
(dále jen
na záklaďě $ 1 4 zákona č. 565/1 990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

,,zákon o

místníchpoplatcích"), a

v

souladu s

$

10 písm'

d)

znění pozdějších předpisů'
a $ 84 odst. 2 písm. h) zákona č.12812000 Sb., o obcích (obecní ňizeni),ve
tuto obecně zÁvaznou vyhlášku (dále jen ,,tato vyhláškď'):

čt. t
Úvodní ustanovení

(1)

obec Krhanice touto vyhlaškou zzvádí místnípoplatek za obecní systém odpadového

(2)

Správcem poplatkuje obecní úřad.

hospodářství (dále jen,,poplatek").

čt.z
Poplatník

(1)

(2)

Poplatníkem poplatku je:
a) ýzická osoba přihlašená v obci nebo
ve které
b) vlastník nemovité věci zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci,
je
obce.
na
území
umístěna
není přihláše ná žádná ýzická osoba a která

Spoluvlastníci nemovité věci zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreacijsou
povinni plnit poplatkovou povinnost společně a nerozdílně'

čt. s
Poplatkové období
Poplatkovým obdobím poplatku je kalendářní rok.

čt.l
ohlašovací povinnost

(l)

Poplatníkje povinen podat správci poplatku ohlašení nejpozději do 21 dnů ode dne vzniku své

(2)

V ohlašenípoplatník uvede

poplatkové povinnosti.

a)

jméno, popřípadě jména, a příjmení nebo název, obecný identifikátor, byl_li přidělen, místo
pobytu nebo sídlo, sídlo podnikatele, popřípadě dalšíadresu pro doručování;právnická
osoby, které jsou jejím jménem oprávněny jednat

osoba uvede Íéž
v poplatkových věcech,

b)

číslavšech svych účtůu poskytovatelů platebních sluŽeb, včetně poskytovatelů těchto sluŽeb

v

předmět
zabraničí, uŽívaných v souvislosti s podnikatelskou činností,v případě, Že
poplatku souvisí s podnikatelskou činnostípoplatníka,

c)

dalšíúdaje rozhodné pro stanovení poplatku, zejména skutečnosti zakládající nárok
písm. b) této
na osvobození nebo ú|evu od poplatku, a jde-li o poplatníka dle čl. 2 odst. l
vyhlášky, téŽ identifikačníúdaje nemovité věci zahrnujícíbyt, rodinný dům nebo stavbu
pro rodinnou rekreaci podle katastru nemovitostí'

(3)

jiného
Poplatník, který nemá sídlo nebo bydliště na územíělenského státu Evropské unie,
konfederace,
smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru nebo Švýcarské
uvede také adresu svého zmocněnce v tuzemsku pro doručování.

(4)

do
Dojde-li ke změně údajůuvedených v ohliišení, je poplatník povinen tuto změnu oznámit

2l

dnů ode dne, kdy nastala.

(5)

muŽe
Povinnost ohlásit údaj podle odstavce 2 nebo jeho změnu se nevztahuje na údaj, kteý

nichŽ mázřízen
správce poplatku automatizovaným způsobem zjistit z rejstříkůnebo evidencí, do
desce.
úřední
své
poplatku
na
automatizovaný přístup. okruh těchto údajůzveřejní správce

čt. s
Sazba PoPlatku
(1)

Sazba poplatku činíl050 Kč.

(2)

v obci,
Poplatek se v případě, Že poplatková povinnost vzniklazdůvodu přihlášení fyzické osoby
sniŽuje o jednu dvanáctinu zakaŽdý kalendářní měsíc, na jehoŽ konci
a) není tato

ýzická osoba přihlášena v obci, nebo

ýzická osoba od poplatku osvobozena'
jednotlivé nemovité
Poplatek se v případě, Že poplatková povinnost vznikla z důvodu vlastnictví
na územíobce,
umístěné
věci zahmujicibyt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci
sniŽuje o jednu dvanáctinu zakaŽdý kalendářní měsíc, na jehoŽ konci

b) je tato

(3)

a)

je v této nemovité věci přihlášena alespoň

l

ýzická osoba,

b) poplatník nevlastní tuto nemovitou věc, nebo
c)

je poplatník od poplatku osvobozen.

čt. o
Splatnost PoPlatku
(1)

Poplatek je splatný jednorézově,ato nejpozději do 30.4. příslušnéhokalendářního roku'

(2)

Vznikne_li poplatková povinnost po datu splatnosti uvedeném v odstavci
nejpozději do 15.

(3)

je poplatek splatný
dne měsíce, kteý nasleduje po měsíci' ve kterém poplatková povinnost vznikla.
1,

l této
Lhůta splďnosti neskončípoplatníkovi dříve než lhůta pro podání ohlrášení podle čl. 4 odst.
vyhlášky'

čt. z
osvobození a úlevy

(l)

od poplatkuje osvobozena osoba, které poplatková povinnost vznikla z důvodu přihlašení v obci
a kteráje
jiné obci a má
a) poplátnit<em poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci v
v této jiné obci bydliště'
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b) umístěna do dětského domova pro děti do 3 let věku, školského zařízeni pro ýkon ústavní
nebo ochranné ýchovy nebo škoískéhozaÍízenípro preventivně ýchovnou péčinazák|adě
rozhodnutí soudu nebo smlouvy,
c) umístěna do zaÍízeníproděti vyžadujíci okamŽitou pomoc nazák|adě rozhodnutí soudu,
na žádost obecního úřadu obce s rozšířenou působností, zákonného ástupce dítěte nebo

nezletilého,

d) umístěna v domově pro osoby se zdravotním postiŽením, domově pro seniory, domově se
zvlaštním reŽimem nebo v chráněném bydlení, nebo
e) na základě zákonaomezena na osobní svobodě s výjimkou osoby vykonávající trest

domácího vězení.

(2)

od poplatku

se osvobozuje osoba, které poplatková povinnost

vznikla z důvodu přihlášení v obci

a která

a)
b)
c)

(3)

nedosáhlavěku l roku včetně roku dosaŽení dané věkové hranice v daném kalendářním roce,
poplatníci s pobytem na sídle ohlďovny
poplatníci, kteří se celý kalendářní rok twale zdržujív zahraniěí.

Úleva se poskytuje osobě, které poplatková povinnost vznikla z důvodu přihlášení v obci akterá

a)

b)
c)

je ve věku 2 _ 18 let (včetně roku dosažení dané věkové hranice v daném kalendářním roce),
a to ve l1ýši 250 Kč'
je ve věku 60 a více let (věetně roku dosaŽení dané věkové hranice v daném kalendářním
roce), a to ve výši 350 Kě,
je poŽivatelem invalidního důchodu nebo je drŽitelem průkazu ZTP nebo ZTPIP, ato ve

ýši

350
(4)

Kč'

V případě, Že poplatník nesplní povinnost ohlásit údaj rozhodný pro osvobození nebo úlevu
ve lhůtách stanovených touto vyhláškou nebo zÁkonem, nárok na osvobození nebo úlevu zan\ká'

cl.8
Navýšenípoplatku
(1)

Nebudou-li poplatky zaplaceny poplatníkem včas nebo ve správné výši, vyměří mu správce

(2)

Včas nezaplacené poplatky nebo

poplatku poplatek platebním výměrem nebo hromadným předpisným seznamem.

črást těchto poplatků můŽe správce poplatku Z\ďšit
jeho osud.
je
aŽ na trojnasobek; toto zv1ýšení příslušenstvímpoplatku sledujícím

čt. q
Odpovědno st za zap|acení poplatku
(1)

Vznikne-li nedoplatek na poplatku poplatníkovi, kteý je ke dni splatnosti nez|etilý
a nenabyl plné svéprávnosti nebo kteý je ke dni splatnosti omezen ve svéprávnosti
a byl mu jmenován opatrovník spravujícíjeho jmění, pÍechazí poplatková povinnost tohoto

poplatníka na zákonného zastupce nebo tohoto opatrovníka; zákonný ziístupce nebo opatrovník
má stejné procesní postavení jako poplatník.

(2)

V případě podle odstavce

1

vyměří správce poplatku poplatek zákonnému

zástupci

nebo opatrovníkovi poplatníka.
(3)

Je-li zákonných zastupců nebo opatrovníkůvíce' jsou povinni plnit poplatkovou povinnost
společně a nerozdílně.
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čl ro
Společná ustanovení
(1)

(2)

Ustanovení o nemovitévěci se použijíobdobně i najednotku, kteráje vymezenapodle zákona
o vlastnictví bytů, spolu s touto jednotkou spojeným podílem na společných črástech domu,
pozemku.
a pokud je s ní spojeno vlastnictví k pozemku, tak i spolu s podílem na tomto

Na svěřenský fond, podíloý fond nebo fond obhospodařovaný penzijní společností,do kteých
je v1ožena nemovitá věc, se pro účelypoplatků za komunální odpad hledí jako na vlastníka této
nemovité věci.

čt. rr
Přechodná ustanovení
(1)

(2)

Údaje ohlášenépoplatníkem místního poplatku za pÍovoz systému shromaŽďování, sběru,
přepravy, třídění' využíváni a odstraňování komunálních odpadů ke dni předcházejícímu dni
nabytí účinnostitéto vyhlášky se povaŽují zaídqe ohlášené podle čl. 4 odst' 1 této vyhlašky.

Poplatkové povinnosti vzniklé před nabytím účinnostitéto vyhlášky

se

posuzují

podle dosavadních právních předpisů.

Čl.tz
Zrušovacíustanovení
Zrušuje se obecně závazná vyhlaška č.l)l20l9, o místnímpoplatku za pÍovoz systému
shromaŽďování, sběru, přepravy, třídění,vyuŽívání a odstraňování komunálních odpadů, ze dne
21.12.2018.

čl rg
Účinnost
Tato vyhlašk a nabývá účinnostiďnem 1'1.2022

-

aroslav Mixa

Aleš

místostarosta obce

starosta

Vyvěšeno na úřednídesce

dne:

oBE-cNÍ ÚŘen

1 3 -12- 2()n

257 42

KRH^NlCE č.p. 46

tcl: 317 702

.2.

Sejmuto z úřednídesky dne
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