obecně záuaznávyhláška obce o místnímpoplatku za obecní sYstém odPadového
hospodářství

OBEC Kreinice
Zastupitelstvo obce Krejnice
Obecně ávaznávyhláška obce Krejnice é.U2a21,
o místním poplatku za obecní systém odpadového hosPodář§tví
10 usneslo vYdat na základě
Zastupitelstvo obce Krejnice se na svém zasedání dne 12,1 1 .2021usnesením Č.
(dále jen ,zákon o místních
předpisů
pozděiších
g t4 z'ákona č. 56511ggó sn., o místních poplatcích, ve znění

poplatcích"), a

s

vsouladu

§

10

písm,

d)

obcích (obecní zřízenÍ), ve znění pozdějŠÍchpředpisŮ, tuto
s ga odst. 2 písm. h) zákona é.128t2000Sb., o
"obecně závaznou vylrlášku (dále jen
vyhláška"):
"taÉo

čt. l
úvodníustanovení

(1)

obec Krejnice touto vyhláškou zavádí místnípoplatek za obecní systém odPadového hosPodářství

t2)

§právcem poplatku je obecní úřad Krejnice,í

(dáte jen,,poplateK'i,

čl. z
Poplatník

(1)
(2)

Poplatníkem poplatku je2:
a) fyácká osoba přihlášená v obci3 nebo
ve které není
b) vlastník nemovité věcizahrnující byt, rodinný_dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaei,
pÍirrlašena žádnáfyzickáosoba a která je umístěna na územíobce.
povinni
spoluvlastníci nemovité věcizahrnujícíbyt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreacijsou
pinit poplatkovou povinnost spoleěně a nerozdilně,4

§ 15 odst. 1 zákana, o r"nístnlch poplatcích
5 tCe zákona o mistnich poplatcich
3
ža přihtášení fyzické osoby se podle § 16c zákona o misinich popiaicich považuje
a; přihlášeni k trvalému pobytu podle zákona o evidenci obyvatel, nebo ,
* ^,.,!,. nebo
áaňac .
^^h^ _ÁLnna
zákona o
^ cjoČasné
republiky, zákona o azylu
b) ohlášeni misia pobytu poóie zákona o pobytu cizinců na územíČeské
ochraně cizinců, jde-li o cizince,
1. kterému byl povolen trvalý pobyt,
z. tiáú na ,iiemi čestére§u'o|iky pobÝvá přechodně po dobu delšínež 3 měsíce,
na Území podle zákona o azylu anebo Žadatelem o
3. ktený je žadatelem o uděiení mezinerodáí ocnáyneuo osob9u strpěnou
nebo
clzinců,
post<ytnuti dočasnéochrany podle zákona o dočasnéochraně
požívajícíhodoČasnéochranY cizincŮ,
4. kterému byla udělena mélnárodní ochrana nebo jde o cizince
l

2

o

rs

10p zákcna o mistních poplatcích

i

čt. e
Poplatkové období
Poplatkovým obdobím poplatku je kalendářní rok,5

ěl. +
Ohlašovací povinnost
(1)

nejpozději do
Poplatník je povinen podat správci poplatku ohlášení
poplatkové povinnosti.

(2)

V ohlášeni poplatník uvedeG

a)

15

dnů ode dne vzniku své

byl-li Přidělen, místo PobYtu
jméno, popřípadě jména, a příjmení nebo název, obecný identifikátor,
pro doručování;právnická osoba uvede též
nebo sídlo, sídlo podnikatele, popřípadě dalšíadresu

osoby,kteréjsoujejímjménernoprávněnyjednat
v poplatkových věcech,

b)

c)

vČetně PoskYtovatelŮ těchto sluŽeb v
číslavšech svých účtůu poskytovatelů platebních stuŽeb,
Že Předmět Poplatku
v
zahraničí,užívanýchv souvislosti s podnikatelskou ČinnostÍ, PříPadě,
souvisí s podnikatelskou činnostípoplatníka,

zakládajicí nárok
dalšírjdaje rozhodné pro stanovení poplatku, zejména skuteČnosti

na

dle čl. 2 odst. 1 PÍsm. b) této vYhláŠkY,
osvobozeni nebo úlevu od poplatku, a jde-li o poplatníka
rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci
téžidentifikaění údaje nemovité věcizahrnujícíbyt,
podle katastru nemovitostí-

(3)

(4)

(5)

jiného smluvního
poplatník, kterlý nemá sídlo nebo bydliště na územíČlenskéhostátu Evropské unie,
prostoru nebo Švýcarskékonfederace, uvede také adresu
státu Dohody o Evropském hospodářském
svého zmocněnce v tuzemsku pro doručování,7
je poplatník povinen tuto změnu oznámit do 15 dnů
Dojde-li ke změně údajůuvedených v ohlášení,
ode dne, kdy nastala.8
kteqý muže správce
povinnost ohlásit údaj podle odstavce 2 nebo jeho změnu se neváahuje na Údaj,
do nichŽ má zřizen
poplatku automatizovaným způsobem zjistit z rejstříkŮ nebo evidencÍ,
správce poplatku na své úřední desce,g
automatizovaný přístup. okruh těchto údajůzveřejní

čt. s
Sazba poplatku

(1)

Sazba poplatku činí500 Kč,

{2\

osoby v obci,
poplatek se v pfipadé,žepoplatková povinnost rrznikla z důvodu pfihtášení fyzické
na jehož koncil.
snižuje o jednu dvlnáctinu zakaždý kalendářní měsíc,

j

poplatcích
5 tOo odst. 1 zákona o místních
poptatcích
mistních
o
záktna
2
odst,
taa
§
z t+a odst. 3 zákona o mistnich poplatcich
§
poplatcich
e
§ t+a odsi, 4 zákona o místnich
o
poplatcích
místních
o
zákona
5
odst,
l+a
§
ro"5 10h odst.2 ve spojení s § 10o odst,2 zákona o mistnich poptatcich

a

a) není tato Ťyzická osoba přihlášena v obci, nebo
b) je tato fyzická

(3)

osoba od poplatku osvobozena,

věci
poplatek se v případě, že poplatková povinnost vznikla z důvodu vlastnictví jednotlivé nemovité
na Územíobce, snižuje o jednu
zahrnujícíbyt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaciumístěné
jehož konci11
dvanáótinu zakaždý kalendářní měsíc, na

a)jevtétonemovitévěcipřihlášenaalespoňlilzickáosoba,
b) poplatník nevlastní tuto nemovitou věc, nebo
c) je poplatník od poplatku osvobozen,

čt. s
Splatnost poplatku
(1)
t2}

(3)

poplatek je splatný jed norázavé,a to nejpozději do 30.6. příslušnéhokalendářního roku,
v odstavci 1, je PoPlatek sPlatný
Vznikne-li poplatková povinnost po datu splatnosti uvedeném
ve kterém poplatková povinnost vznikla'
nejpozději do 15. dne měsíce, ktery následuje po měsíci,
pro podání ohláŠeníPodle Čl, 4 odst, 1 této
Lhůta splatnosti neskončípoplatníkovi dříve než lhůta
vyhlášky.

čt. z
Osvobození a úlevy
(1)

z dŮvodu PřihláŠenív obci a
poplatku je osvobozena osoba, které poplatková povinnost vznikla
která je12
odpadu z nemovité věciv jině obci a má v této

od

a} poplatníkem poplatkuzaodkládání komunálního
jiné obci bydliště,
věku, Školskéhozařizení pro výkon Ústavní nebo
b) umístěna do dětského domova pro děti do 3let
pr"o"ntivně výchovnou PéČina základě rozhodnutí
ochranné uycnovy ňáiá škotrteno ,rř,r*i
soudu nebo smlouvy,
pomoc na základě rozhodnutí soudu, na Žádost
c) umístěn a do zař,tzení pro děti vyžadujícíokamŤltou
dÍtěte nebo nezletilého,
obecního úřadu obce s rozšířenou působností, zákonného zástuPce
postižením,domově pro seniory, domově se
d) umístěna v domově pro osoby.se.zdravotním
.utáStni* režimem nebo v chráněném bydlení, nebo
r,nýjimkou osoby vykonávaiící tresl domácího
e) na základě zákona omezena na osobní svobodě s

l.

vězení,

(2) od poplatku se osvob ozuje osoba, které poplatková

povinnost vznikla z dŮvodu PřihláŠenív obci a

která

věk 1 rok,
a) v kalendářním roce nedovršila
pJ
b) která se po dobu 3 a více ,Ó'Ěe ioóŮcicrr

měsícův kalendářním roce zdŽuie v zahraniČÍ(tj,
roku, kterého se
tuto skutečnost dotožínejpozdějido konce kalendářního

c)

r1

''

mimo ur"*i čR;, pot<uo
osvobození týká.
je trvalý pobyt pfihlášen na adrese obecního riřadu a v obcise nezdžuje,

pcplatcích
§ 10h cdst. 3 ve spojení s § 10o cCst, 2 zákona o místních
poplatcích
§ 1Og zákona o místnich

l

(3)

vlastnictví nemovité
od poplatku se osvobozuje osoba, které poplatková povinnost vznikla z dŮvodu
Žádná

ve které není PřihláŠená
věci zahrnujicí byt, rodinný dům nebo stavbu pro ,odinnou rekreaci,

nachází na

která se

fyzická o*oba a

území této

obce,

a která
a)
b)
c]

(4)

z dŮvodu PřihláŠenív obci a která
ú1"va se poslrytuje osobě, které poplatková povinnost vznikla

a)
b)

(5)

atove výši """Kč

, a to

ve

výši ,,^", Kč,

vlastnictví nemovité věci
úleva se poskytuje osobě, které poplatková povinnost vznikla z dŮvodu
Žádná tYzická
dům nebo stavbu pro r,oáinnou rekreaci, ve které není PřihláŠená
zahrnujícíbyt, rodinný
osoba a která se nachází na územítétoobce, a která
... ..,, a to ve výši " " " Kě
atoveuýši """ Kč,

a)
b}

(6)

pro osvobozeni nebo Úlevu ve lhŮtách
V případě, že poplatník nesplní povinnost ohlásit údaj rozhodný

nebo úlevu zaniká,13
stanovených touto vyhláškou nebo zákonem, nárok na osvobození

čt. g
Navýšenípoplatku
(1)
(2)

(1)

{2)

(3)

výši, vyměří mu správce poplatku
Nebudou_li poplatky zaplaceny poplatníkem včas nebo ve správné
poplatek platebním výměrem ňebo hromadným předpisným seznamem,la
poplatku zvýŠitaŽ na trojnásobek;
Věas nezaplacené poplatky nebo ěást těchto poplatků můžesprávce
jeho osud.15
toto zvýšeníje pfisiušenstvim poplatku sledujícím

čl. g
Odpovědnost za zaplacení poplatku'6
je ke dni splatnosti nezletilý
Vznikne-li nedoplatek na poplatku poplatníkovi, kteqý
a nenabyl plné svéprávnosti nebo kterY je ke dni splatnosti omezen Ve svéprávnosti

přechází poplatková povinnost tohoto PoPlatníka
a byl mu jmenován opatrovník spravujícíjeholmání,
nebo oPatrovník má steiné
na zákonného zástupce nebo tohoti o-patrovníka; zákonný zástuPce
procesní postavení jako poplatník,
nebo opatrovníkovi
v případě podle odstavce 1 vyměří správce poplatku poplatek zákonnému zástupci
poplatníka.
jsou povinni plnit poplatkovou povinnost spoIeěně a
Je_li zákonných zástupců nebo opatrovniků více,
nerozdílně.

pr:olateích
§ 14a rrdst. 6 zákona o mistnich
poplatcích
mistnich
§ tt odst. 1 zákona o
ls ,! t odst. 3 zákona o mistních pcplatcich
§
ts t2 zákona o místních poplatcích
§

13

ra

1

čl. to
Společná ustanovení

(1)

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 částech domu, a pokud je s
ní spojeno vlastnictví k pozemku, tak i spolu s podílem na tomto pozemku,Í7

(2)

je
vložena nemovitá věc, se pro účelypoplatků za komunáíní odpad hledí jako na vlastníka této nemovité
věci.í8

Na svěřenshý fond, podílový fond nebo fond obhospodařovaný penzijní společností,do

kteryúch

čl. tt

přechodná ustanovení

(1)

(2i

ÚOale ohlášené poplatníkem místníhopoplatku za pravaz systému shromaždbvání, sběru, přepravy,
třídění, využívánía odstraňování komunálních odpadů ke dni předcháze;ícímu dni nabyti účinnostitéto
vyhiášky se považujíza údaje ohlášené podle či. 4 odsi. 1 této vyhiášky.

Pcpiatkové povinncsti vzniklé před nabytím účinnostitétg vyhiášky se posuzují podie dosavadních
právních předpisů.

čl.,lz

zrušovaci ustanoveni
Zrušuje se obecně závazná vyhláška č. 1/2020, ze dne 11j .2a20,

čl. tg

Účinnost
Tato vyhláška nabývá úěinnosti dnem 1.1.2022,

Jaroslav Mchr
mistostarosta

Václa''r Tábar

starosta

Vyvěšeno na úřední desce dne:
Sejmuto z úřední desky dne:

ďďffi,tP,,,:3,,íťň
i

, § íIýla
í1^ AgllJt:u
zllr nnl
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n mieinirh

nnnletrinh

§ 10l zákona o mistnich poplatcích

