OBEC PETROHRAD
ZASTUPITELSTVO OBCE PETROHRAD
Obecně záv azná vyhláška č. 212021,
o místnímpoplatku za obecní systém odpadového hospodářství
Zastupilel,ýtvo obce Petrohrad se na svém zasedání dne tt.10,2021 usneslo usnesením č.
07/28/202] vydul na základě § 14 zákona č. 565/]990 Sb., o místníchpoplatcích, ve znění
pozděi,ších předpisů (dále ,jen ,, zdkon o místníchpoplatcích"), av soulaclu s u,rtanoýením ]0
§
písm d) a § 81 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, lulo obecně zúvaznou vyhlášku (dále .jen ,,vyhláška'').

čtenek 1
úvodníustanoveni

1) obec petrohrad touto vyliláškou zavádí mistní poplatek za obectrí systém odpaclového

2)
3)

hospodářství tdále jen ..poplatek".1. ' '
Správce poplatku je obecní úřad.2)
Poplatkové obdobíJ) a dílčiobdobía) vymezuje zákon.

článek 2
Poplatník
Poplatnika vymezuje ziikon,5)
') 5 lod odst. l písm. a) zákona o místníchpoplatcích (Poplatkem za komunólní odpad je poplatek za obecní
_ systém odpadověho hospodářsní.l
]'§ tS o0st, l ákona o místních poplatcich (Správcem poplatkuje obecní úřad.)
" § l0o odst, l zákona o místních poplatcich (Poplqtkouým obdobím poplatků za komuntilní oclpadje kalendóřní
a)
5)

rok.)

§ l0o odst. 2 zAkona o mistních poplatcích (Dílčímobdobím poplarků za komundlní oclpad je kalenddřní
měsíc.)
§ 10_e zákona o místníchpoplatcích ( poplatníkem poplatku za obecní systém odpadového hospodóřsníje
a) fyzická osoba přihlóšenó v obci nebo
b) vlastník nemovité yěci zqhrnujícíbyt, rodinný dům nebo staýbu pro roclinnou rekreaci, ye které není
přihldšena žódnáfyzickó osoba a kteróje umístěna na územíobce.\,
§ lOP ákona o místních poplatcích (Spolwlastníci nemovité věci zahrnujícíbyt, rodinny dům nebo stavbu pro
rodinnou rekreacijsou povinni plnit poplatkoyou povinnost společně a nerozdílně.);
§ l6c zákona o místních poplatcích (P/ o účelypoplatků se za přihlašenífyzické osoby považuje:
a) přihlóšení k trvalému pobytu podle zókona o eyidenci obyvatel, nebo
b) ohlóšení místa pobytu podle zókona o pobytu cizinců na územíČeskérepubliky, zókona o azylu nebo
zdkona o dočasné ochraně cizinců, jde-Ii o cizince
1. kterému byl povolen trvalý pobyt,
2. který na územíČeskérepublilql poblivá přechodně po dobu delšínež 3 mbíce,
3. klerýje žadatelem o udělení mezinórodní ochrany nebo osobou strpěnou na územípodle zákona
o azylu anebo žadatelem o poslqltnutí dočasné ochrany podle zákona o dočasné ochraně cizinců,
nebo
4. kterému byla udělena mezinárodní ochrana nebo jde o cizince požívajícíhodočasnéochrany
cizinců.)

článet 3

Ohlašovací povinnost
Poplatník je povinen podat správci poplatku ohlášení do 15 dnů o<l vzniku poplatkové
povinnosti. ve stejné lhůtě se ohlašuje nárok na osvobození nebo úlevu. cxistoval-li
důvod osvobození nebo úlevy v .okamžiku vzniku poplatkové povinnosti.
2) Obsah oh lášen i upravuje zákon.6)
3) Poslup při zmenč7)úclajůuvedených v ohlášení upravuje zákon.8)
4) Důsledky nesplněníohlašovací povinnosti ke vzniku osvobození nebo úlcvy stanoví zákon.9)
1)

článet 4
Výpočet výše poplatku

l)

Poplatek činí1000 Kč za poplatkové období.
Postup pro zjištěnívýše poplatku v případě osvobození, nebo vzniku nebo zániku
poplatkovó povinnosti v průběhu kalendářního roku stanoví zákon.r0)
3) V případč úlevy se výše sníženípoplatku stanoví obdobně postupem dle § 10h odst. 2
pism. b) a odst. 3 písm, c) zákona o místníoh poplatcích, a to v závislosti na výši úlevy.
2)

článck s

()svobozcní a úlevy
1)

Ó)

Důvody osvobození od poplatku stanoví zákon.l

l)

5 l4a odst. 2, 3 a 5 zákona o mistních poplatcích (2) V ohlóšení poplalník nebo plálce uvecle
a) jméno, popřípadě .jména, a příjmení nebo názey, obecný identifikáttlr, byl-ti přittěten, mista pobytu nebo
sídlo, sídb pcldnikatele, popřípadě další adresu pro doručováni; prr|nnickó osoba uvecle téžosoby, kteréjsou
jej in jménem opr6Jněny jednt y poplutkových tlěcech,
b) ČÍslavšech svých ÚčtŮ u poslqtovatelů platebních služeb, yčetně poskytoyqtelů těchto služeb v zqhraničí,
uŽÍvaných y souýislosti s pcldnikatelskou činností,y případě, že předllět poplcltku soutisí s podnikatelskou

činností poplatníka nebo plátce,
c) Údaje rozhodné pro slanovení poplatku (včetně např. důvodůosyobození, pokud e\i,rluj í již v okamžiku
podání ohlóšení).
3) Poplatník nebo plátce, který nemó ,sídlo nebo bycllišlě na územíčlenskéhoslótu Eýťopské unie, iiného

smluyníful stálu Dohody o Evropskéttl hospodářském prostoťu nebo Švýcarskékonfeclerace, uverle kromě
údajůpožadovanych v odstcwci 2 adresu syého zmocněnce v tuzemsku pro doručovdni.
5) Poýirulosí ohlásit Údaj podle odslavce 2 nebo,jeho zněnu se neyztahuje nu údaj, který míižesprávce
poplalku alrtomqtizovaným zpŮsobem zjistit z rejslříků nebo eyidencí, do nichž ná zřízen aut()mqtizoyaný
réchto údujůzveřejní spróvce poplathl na své úřední desce.)
,,' přisluP. okruhpoplatkove
Včetně Zaniku
povinnosti
8)
§ l4a odst, 4 zákona o místníchpoplatcích (Doj(le-Ii ke zněně údajůuvedených v ohlášení, je paplqt ík
Poýinen tulo ztlěnu oznámil do ] 5 dnů ode dne, kdy nastalu, nestanoyí-li obec y obecně zóvazné yvhlóšce delši
9)

lhůtu.)
§ l4a odst. 6

ákona o mistních popJatcich (V připqtlě,

že poplatník nesplní poýinnosl tlhlásit úclaj rozhodný

pro osvobození nebo úlevu od poplatku w lhůtě s1.lnoýené obecně zúyaznou vyhlóškou nebo ve lhůtě podle

§ 14a odstavce 1, nárok na osvobozeni nebo úlevu od tohoto poplatku zaniká; za nesplnění léto poýinnosli
nel:e uložit pokutu za nl:plnčni povinfu].sti ncpcl1,:žit.1 r,ýahy.,
'u)5 10h odst. 2 a ] zákona o mistních poplatcích (2) Pttplatek se v připadě, že poplatková povinnost yznikla
z dŮlodu přihlášenílyzíckéosoby v obcí, snižuje ojednu clvanáctinu za každédílčíobdobí, najafulž konci
a) není tato,fyzickú osoba přihlášena v obci, nebo
b)je tatoíyzickd osoba od poplatku osvobozena.
3) Poplatek se l případě, že poplatková poyinnosl vznikla z důvodu vlastnicnlí jednotlíyénemoyíté ýěci
zahrnující byt, rodinný dťtm neba stclvbu plo rodinncnt rekreaci umístěnéna územíobce, snižuje a jed u
dvanúctinu za každédílčíobdobí, na.iehaž konci
a).ie ý této nemoýité věci přihldšena alespoň l ,/yzickci tlsoba,
b) poplatník revlaslní tuto nemoýitoll ýěc, nebo
c) je poplatník od poplatku osvclbozen.)
1r)
§ l0g zákona o místnich poplatcích (Ocl poplatku za abecni systém oclpaclového hospoclóřsní je osvobozena
osoba, kíerépopldtkoýá poýinnost ýznikla z dítvcldu přihlášení v obci a která.je
_

2) od
3)

poplatku se dále touto vyhlášk6ul2) osvobozuj í poplatníci podle § 10e písnl. a) zákona
o místnich poplatcích za celý kalerrdářní rok narození.
Dále se touto vyhláškou stanoví úleva na poplatku vc výši 400 kč za kalendáiní rok, nebo
přislušná část podle čl. 4 odst. 3 této vyhlášky, pro poplatníky podle 10e písm. a) zákona
§
o rrrístníclipoplatcích:
a) od počátku kalendářní roku následujícího po kalendářnim roce narození až do konce
kalendářního roklt, ve kterém maji dosáhnout nebo dosáhli věku 15 let,
b) od počátku kalendářního roku, kdy mají dosáhnout věku 70 let, a starší70 let.

článek ó
Splatnost poplatku

l)

Poplatekje splatný nejpozději do 31. 5. příslušnéhokalendářního roku.

3)

poplatkové povirrnosti (nebo zániku osvobození).
Lhůta splatnosti neskončípoplatnikovi dřive než lhůta pro podání ohlášenípodle čl, 3 této
vyhlášky.

2) V případě vzniku poplatkové povinrosti (rebo zániku osvobození) po 15. 5. příslušného
kalendáirriho roku, je poměrná výše poplatklt dle čl. 4 splatná nejpozději do 15. dne
kalendařniho měsíce bezprostředně následr-rjicího po kalendáinirn měsíci vzniku

članek 7
zrušovací ustanovení
Zrušuje se obecné závazná vyhláška č. 212016, o místním poplatku za píoyoz systému
shromažcl'ování, sběru, přepravy, třídění, využíváni a odstraňování komunálních odpadů,
ze dne 9, 5. 2016.
Článelr 8
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnostidnem 1 . 1.2022.
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Radim Benda
nlístostarosta

Jitka Dondová
starostka

Vyvěšerro na úřední desce dne:

/,í .D.202I

Sejmuto z úřední desky dne:

m .,fl.202I

poplatníkem poplatku za odkládúní kotnunólniho odpadu z nemoyité věci

y j iné obci a mú y léta jiné obci
bydliště,
b) umístěna do dětskéhl domotla pro děti do 3 let ýěku, školskéhozařízení pro výkon ústavnínebcl tlchrunné
výchovy nebo školského zařizení pro preýenliýně výchovnou péčina základě rozhodnutí ,soudu nebo

a)

smlouty,

c) umistěna do zařízení pro děti ýyžadujicí okamžitoll po]uac nq zókladě rozhodnutí soudu, na žádost
obecního úřadu obce s rclzšířenou působností,záktlnného zaslupce dítěte nebo nezletilého,

d) umístěna y domoýě pro osclby se zdravotnim Postižením,domově pro seniory, domově se zvlášínim

režimen nebo y chráněném bydleni, nebo
základě zókona omezena nq osobni svobodě s výjinkou osoby tykonávajici trest domácího vězení.)
__
l2)tím
není dotčeno zákonné osvobozeni (např, z důvodu pobytu v zaiízeníchuvidených v § 10g písrn. d) ákona
o místnich poplatcích)
e) na

