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Zastupitelstvo města

Obecně záv azná vyh láška

é.02 l 2018,
o místnímpoplatku za provoz systému shromažd'ování, sběru,
přepravy, třídění,využívánía odstraňování komunáIních odpadů
Zastupitelstvo města Police nad Metují se na svém zasedání dne 12. prosince 2018
usnesením ó. 14l6ZMl2018 usneslo vydat na základě § 14 odst. 2zákona č.565/'1990 Sb.,
o místníchpoplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,zákon o místníchpoplatcích"),
avsouladus§lOpísm.d) a§84odst.2písm.h) zákonač. 12812000Sb.,oobcích(obecní
zřízení),ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen ,,vyhláška"):

(1)
(2)

čl. t
úvodníustanovení
Město Police nad Metují touto vyhláškou zavádí místnípoplatek za provoz systému
shromažd'ování, sběru, přepravy, třídění,využívánía odstraňování komunálních
odpadů (dále jen ,,poplatek").
Řízenío poplatcích vykonává městský úřad1 (dále jen ,,správce poplatku").

čl. z
Po platn ík
(1)

Poplatek

platíz,,

a) fyzická osoba,

1.
2,
3.

4.

která má ve městě trvalý pobyt,
které byl podle zákona upravujícího pobyt cizinců na územíČeskérepubliky
povolen trvalý pobyt nebo přechodný pobyt na dobu delšínež 90 dnů,

která podle zákona upravujícího pobyt cizinců na územíČeskérepubliky
pobývá na územíČeskérepubliky přechodně po dobu delší3měsíců,
které byla udělena mezinárodní ochrana podle zákona upravujícího azyl nebo

dočasná ochrana podle zákona upravujícíhodočasnou ochranu cizinců,

b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt
nebo rodinný dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba, a to ve
výši odpovídajícípoplatku za jednu fyzickou osobu; má-li ke stavbě určené
k individuální rekreaci, bytu nebo rodinnému domu vlastnické právo více osob, jsou
povinny platit poplatek společně a nerozdílně.
(2)

Za fyzické osoby tvořícídomácnost můžepoplatek platit jedna osoba. Za'fyzické osoby
žijícív rodinném nebo bytovém domě můžepoplatek platit vlastník nebo správce,
Osoby, které platí poplatek za více fyzických osob, jsou povinny správci poplatku
oznámit jméno, popřípadě jména, příjmení a data narození osob, za které poplatek
platí.

1

§ 14 odst. 3 zákona o místníchpoplatcich
§ 10b odst. 1 zákona o místníchpoplatcích

čl. s

Ohlašovací povinnost

(1)

(2)
(3)

(4)

Poplatník je povinen ohlásit správci poplatku vznik

své poplatkové povinnosti
nejpozději do '15 dnů ode dne, kdy mu povinnost platit tento poplatek vznikla, případně
doložit existenci skutečnostízakládalících nárok na osvobození nebo úlevu
od popIatku.
Poplatník dle čl. 2 odst. 1 této vyhlášky je povinen ohlásit správci poplatku jméno,
popřípadě jména, a příjmení, místo pobytu, popřípadě dalšíadresy pro doručování.
Poplatník dle čl. 2 odst. 1 písm, b) vyhlášky je povinen ohlásit také evidenčnínebo
popisné číslostavby určenék individuální rekreaci nebo rodinného domu; není-li
stavba nebo dům označen evidenčnímnebo popisným číslem,uvede poplatník
parcelní číslopozemku, na kterém je tato stavba umístěna. V případě bytu je poplatník
povinen ohlásit orientačnínebo popisné číslostavby, ve které se byt nachází, a číslo
bytu, popřípadě popis umístěnív budově, pokud nejsou byty očíslovány. Není-li stavba,
ve které se byt nachází, označena orientačnímnebo popisným číslem,uvede poplatník
parcelní číslopozemku, na kterém je umístěna stavba s bytem.
Stejným způsobem a ve stejné lhůtě jsou poplatníci povinni ohlásit správci poplatku
zánik své poplatkové povinnosti v důsledku změny pobytu nebo v důsledku změny
vlastnictví ke stavbě určenék individuální rekreaci, bytu nebo rodinnému domu.

(5)

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 doručování.3

(6)

Dojde-li ke změně údajůuvedených v ohlášení, je poplatník nebo plátce povinen tuto
změnu oznámit do '15 dnů ode dne, kdy nastala.a

čl. +

(1)
(2)

(3)

je

Sazba poplatku

stanovena podle ustanovení § 10b odst.4 písm, a)
a písm. b) zákona o místníchpoplatcích a činí684,- Ké za kalendářní rok.

Celková sazba poplatku

Sazbu poplatku tvoří:
a) částka za 'fyzickou osobu uvedenou v čl, 2 této vyhlášky, ve výši 224,- Kč na
jednoho poplatníka za jeden kalendářní rok,
b) částka stanovená jako podíl skutečných nákladů města za sběr a svoz netříděného
komunálního odpadu v roce 2018 na jednoho poplatníka za jeden kalendářní rok
ve výši 460,- Kč.
Rozúčtovánínákladů na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu:
a) skutečnénáklady účtovanésvozovou společnostív roce 20'1B
1.980.B50,- Kč

b) počet poplatníků
c) výpočet částky dle odst. 2 písm. b): ,1.980.850,- Kč (náklady)/4310
(2)

V

4 310

(osoby)

460,- Kč

případě změny místa pobytu fyzické osoby, změny vlastnictví stavby určené

k individuální rekreaci, bytu nebo rodinného domu nebo změny umístěnís v průběhu

kalendářního roku se poplatek platí v poměrné výši, která odpovídá počtu kalendářních
měsícůpobytu, vlastnictví nebo umístění v příslušnémkalendářním roce. Dojde-li ke
změně v průběhu kalendářního měsíce, je pro stanovení počtu měsícůrozhodný stav
k poslednímu dnitohoto měsíce.6
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§ 14a odst. 2zákona
§ 1 4a odst. 3 zákona
§ 10b odst. 3 zákona
§ 10b odst. 6 zákona

o
o
o
o

místníchpoplatcích
místních poplatcích
místníchpoplatcích
místníchpoplatcích

čl. s
Splatnost poplatku

(1)

poplatek je splatný jednorázově nejpozději do 30. června příslušnéhokalendářního

(2)

při platbě celkové sazby poplatku uvedené v článku 4 odst. 1 do 30. dubna přísluŠného
kalendářního roku se každémuposkytuje sleva ve výši 108,- Kč z celkové sazby
poplatku.
Sleva dle odstavce 2 se nesčítás úlevou dle článku 6 odst. 3 písm. b).
Vznikne-li poplatková povinnost po datu splatnosti uvedeném v odst. '1, je poplatek
splatný nejpozději do 15. dne měsíce, který následuje po měsíci, ve kterém poplatková
povinnost vznikla, nejpozději však do konce příslušnéhokalendářního roku.

(3)
(4)

roku.

čl. s

Osvobození a úlevy
(1)

od poplatku jsou osvobozeny fyzické osoby uvedené v zákonu o místníchpoplatcích,

(2)

Nad rámec zákonem stanoveného osvobozeníi je:
a) od poplatku stanoveného podle čl. 2 odst. 1 písm. a) této vyhláŠky osvobozena
fyzická osoba umístěná v zařízení lůžkovézdravotní péče8neuvedeném v zákonu o
místníchpoplatcíchg, pokud toto umístění trvá déle než 3 po sobě jdoucí měsíce
v průběhu kalendářního roku, a to po dobu tohoto umístění,
b) od poplatku stanoveného podle čl. 2 odst. 1 písm. a) této vyhláŠky osvobozena
fyzická osoba umístěná v pobytovém zařízení sociálních služebÍ0 neuvedeném
v zákonu o místních poplatcích11, pokud toto umístěnítrvá déle než 3 po sobě
jdoucí měsíce v průběhu kalendářního roku, a to po dobu tohoto umístění,

c) od poplatku stanoveného dle čl. 2 odst. 1 písm. a) této vyhlášky osvobozenafyzická

osoba po dobu výkonu vazby nebo nepodmíněného trestu odnětí svobody,
d) od poplatku stanoveného podle č1.2 odst.1 písm. b) této vyhlášky je osvobozena
fyzická osoba, která má ve vlastnictví, či spoluvlastnictví, stavbu urČenou
k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých není hláŠena k pobytu
žádnáfyzická osoba, azároveň mají všichni vlastníci trvalý pobyt ve městě Police
nad Metují,
e) od poplatku stanoveného podle čl. 2 odst. 1 písm. a) této vyhlášky osvobozena
fyzická osoba, která se déle než 3 po sobě jdoucí měsíce v příslušnémkalendářním
roce, za ktený se poplatek platí, zdžuje v zahraničí,a to po dobu pobytu v zahraniČÍ.

0

od poplatku stanoveného dle čl. 2 odst, 1 písm. a) této vyhlášky osvobozenafyzická
osoba, která je třetím a dalšímdítětem vrodině mladším18 let, přičemŽ první dvě
děti musejí být také mladší18 let,
g) od poplatku stanoveného podle čl. 2 odst. 1 písm. a) této vyhlášky osvobozena
fyzická osoba, která se v jiné obci podílína úhradě za likvidaci komunálního
odpadu. Toto osvobození se nevztahuje na poplatníka poplatku stanoveného podle
č1.2 odst. 1 písm. a) této vyhlášky, který se v jiné obci podílína úhradě za likvidaci
komunálního odpadu jako poplatník ve smyslu § 10b odst. 1 písm. b) zákona o
místníchpoplatcích.

7
a

§ 10b odst.3 zákona o místníchpoplatcích
jejich poskytování, ve znění pozdějŠÍch
§ 9 zákona č.372t2o11 Sb., o zdravotních službách a podmínkách

9
10
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§ 10b odst.3 zákona o místníchpoplatcích
žaXon e .,108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů
§ 10b odst. 3 zákona o místníchpoplatcích

předpisů

(3)

Úlevu na poplatku ve výši 50 % z celkové sazby poplatku má.

a) poplatník podle čl. 2 odst. 1 písm. a) této vyhlášky s pobytem na samotách v oblasti
,,Pěkovské končiny" a,,Obšáť' v katastrálním územíPěkov,
b) poplatník podle čl. 2 odst. 1 písm. a) této vyhlášky studující v denní či prezenční
formě studia, který je v průběhu studia ubytován mimo územíměsta.
č1.1

Společná ustanovení
(1)

Vznikne-li nedoplatek na poplatku poplatníkovi, který je ke dni splatnosti nezletilý
a nenabyl plné svéprávnosti nebo který je ke dni splatnosti omezen ve svéprávnosti
a byl mu jmenován opatrovník spravujícíjeho jmění, přechází poplatková povinnost
tohoto poplatníka na zákonného zástupce nebo tohoto opatrovníka,, zákonný zástupce
nebo opatrovník má stejné procesní postaveníjako poplatník.

(2)

V případě podle odstavce 1 vyměří správce

(3)

V případě, že poplatník nesplní povinnost ohlásit údaj rozhodný pro osvobození nebo

(4)

Poplatkové povinnosti vzniklé před nabytím účinnostitéto vyhlášky se posuzují podle
dosavadních právních předpisů13.

poplatku poplatek zákonnému zástupci
poplatníka.
nebo opatrovníkovi
Je-li zákonných zástupců nebo opatrovníkůvíce, jsou
povinni plnit poplatkovou povinnost společně a nerozdílně.

úlevu od poplatku ve lhůtě stanovené v čl, 3 odst. 6 této vyhlášky nebo ve lhůtě podle
ustanovení § 14a odst. 3 zákona o místníchpoplatcích, nárok na osvobození nebo
úlevu od tohoto poplatku zaniká; za nesplnění této povinnosti nelze uložit pokutu
za nesplnění povinnosti nepeněžitépovahyl2

čl. s
zrušovací ustanovení
Rušíse obecně závazná vyhláška ó. 312017, o místním poplatku za provoz systému
shromažd'ování, sběru, přepravy, třídění, využívánía odstraňování komunálních odpadů,
ze dne 13, 12.2017.

čl. g
Úei n n ost
Tato vyhíáška nabývá účinnostidnem 1. ledna 2019.
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§ 14a odst. 4 zákona o místníchpoplatcích
viz téžčást čtvrtá, čl. Vlll (Přechodná ustanovení) zákona č, 1701201 7 Sb.

Mgr.

říŠkop

