OBEC VCHYNICE
ZASTUPITELSTVO OBCE VCHYNICE
Obecně závazru,á vyhláška č. 1l202l,
o místnímpoplatku za odkládání kornunálního odpadu z nemovité věci
Zastupitelstvo obce Vchynice se na svém zasedání dne]0.]2.202] usneslo usnesením č.6
bod.S vydat na základě § 14 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen ,,zákon o místníchpoplatcích"), a v souladu s ustanovením § l0
písm. d) a§ 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),ve znění
pozděj šíchpředpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále j en,, vyhláš ka ")
.

čtánek 1
úvodníustanovení
1)

Obec Vchynice touto lyhláškou zavádi místnípoplatek za odkládání komunálního odpadu

z nemovité věci (dále jen,,poplatek").l)

2) Správce poplatku je obecní úŤad.2)
3) Poplatkové období3) a dílčí
obdobía)vymezuje zákon.

čHnek 2

Poplatník, předrnět poplatkuo plátce poplatku
Poplatníka vymezuj e zákon.s)
2) Předmět poplatku lymezuj e zákon.6)
3) Plátce poplatku r,ymezuj e zákon.1 )
1)

ll

1 písm, b) zákona o místních poplatcích (Poplatkem za komuná]ní odpad je poplatek za oclkláclání
komunálního odpadu z nemovité věci.)
z)
5 l 5 odst. I zákona o místních poplatcích (Správceru poplatku je obecní úřad.)
3)
§ 10o odst. 1 zákona o místních poplatcích (Poplatkovým obdobím poplatků za komunální octpad je kalendářní

4)

5 tOd odst.

rok.)

§ 10o odst. 2 zákona o místníchpoplatcích (Dílčímobdobím poplatků za komunální oclpact je kalendářní

měsíc.)
sl t 0i zákona o místních poplatcích (Předmětem poplatku
za odktádání komunálního odpaclu z nemovité věci je
5
odkládání směsného komunálního odpadu z jednotlivé nemovité věci zahrnujícíbyt, rodinný dům nebo stavbu
pro rodinnou rekreaci, která se nachózí na územíobce.)
6)
§ 10j zákona o místních poplatcích (Poplatníkem poplatku za odklác]ání komunálního oclpadu z nemoyité věci

ie

7)

a) fuzická osoba, která má v nemovité věci bydliště, nebo
b) vlastník nemovité věci, ve které nemá bydliště žádnáfuzická osoba.)

§ iOn odst. 1 zákona o míshrích poplatcích (Plátcen poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité
věci je
a) společenstvívlastníkůjednotek, pokud pro dům vzniklo, nebo
b) vlastník nemovité věci v ostatních případech.)
§ 10n odst. 2 zákona o místníchpoplatcích (Plátce poplatku je povinen vybrat poplatek od poplatníka.)

ČHnek 3
Ohlašovací povinnost

1) Plátce podává ohlášení do

2)
3)

15 dnů od okamžiku, kdy se stal plátcem.8)
Obsah ohlášení upravuje zákon o místníchpoplatcích.9)
Postup při změně údajůuvedených v ohlášení upravuje zákon.l))

čHnek 4
Základ poplatku, sazba poplatku

a výpočet poplatku

1) Základem dílčíhopoplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité véci za dílčí

2)
3)

období je kapacita soustřeďovacích prostředků pro nemovitou věc na odpad za toto dílčí
období v litrech připadající na poplatníka.ll)
Sazba činí0,8 Kě zalitr.
Postup pro zjištěníýše poplatku stanoví zákon,|2)

ČHnek 5
Splatnost poplatku
Plátce poplatku odvede vybraný poplatek měsíčněsprávci poplatku nejpozději do
po skončen í každéhopříslušnéhokalendářního měsíce.

8)

5 dnů

§ 14a odst. 1 zákona o místních poplatcích (Poplatník nebo plátce poplatku je povinen poclat správci poplatku
ohlášenÍ, nevyloučí-liobec tuto povinnost v obecně závaznévyhlášce. V případě poplatku odváděného plátcem

poplatku podává ohldšení pouze plátce poplatku,)
§ 14a odst. 2, 3 a 5 zákona o místních poplatcích; (2) V ohlášení plátce uvede
a) jméno, popřípadě jména, a příjmení nebo název, obecný identifikátor, by\-\i přidělen, místo pobyíu nebo
sídlo, sídlo podnikatele, popřípadě dalšíadresu pro doručování;právnická osoba uvede téžosoby, které jsou
jejím jménem opróvněny jednat v poplatkových věcech,
b) číslavšech svých účtůu poslqtovqtelů platebních služeb, včetně poslq;tovatelů těchto služeb v zahraničí,
užívanýchv souvislosti s podnikatelskou činností,v případě, že předmět poplatku souvisí s podnikaíelskou
činnostípoplatníka nebo plátce,
c) údaje rozh.odné pro stanovení výše poplatku.
3) Plátce, ktety nemá sídlo nebo bydliště na územíčlenskéhostátu Evropské unie, jiného smluvního státu
Dohody o 'Evropském hospodářském prostoru nebo Švýcarskékonfederace, uvede kromě údajů
požadovanýchv odstavci 2 adresu svého zmocněnce v tuzemsku pro doručování,
5) Povinnost ohlásit údaj podle odsíavce 2 nebo jeho změnu se nevztahuje na údaj, který můžesprávce
poplatku automatizovaným způsobem zjistit z rejstříků nebo evidencí, do nichž má zřízen automatizovaný
přístup. Okruh těchto údajůneřejní správce poplatku na své úřednídesce.)
'0) § 14a odst. 4 zákona o místních poplatcích (Dojde-li ke změně lictajů uvedenýchv ohlášení, je plátce povinen
tuto změnu oznámit do 1 5 dnů ode dne, kdy nastala, nestanoví-li obec v obecně závazné vyhlášce delšílhůtu.)
1')
§ 10k odst. 3 zákona o místních poplatcích (Objednanou kapacitou soustřecl'ovacích prostředků
9)

pro nemovitou věc na dílčíobdobí připadající na poplatníkaje
a)

podíl

. objednané kapacity soustřeďovacích prostředků pro tuto nemovitou věc na dílčí
období a
2. počtufyziclrych osob, které v této nemovité věci mají bydliště na konci dílčíhoobdobí, nebo
b) kapacita soustřed'ovacích prostředků pro tuto nemovitou věc na dílčíobdobí v případě, že v nemovité věci
n em á by cll išt ě ž ádná fyzická os o b a.)
1

12)

§ 10m odst. 1 zákona o místních poplatcích (Poplatekza odkládání komunálního odpadu z nemovitévěci se
vypočtejako součet dílčíchpoplatků zajednotlivá dílčíobdobí, najejichž konci
a) měl poplatník v nemovité věci bydliště, nebo
b) neměla v nemovité věci bydliště žádná fuzická osoba v případě, že poplatníkem je vlastník této nemovité
věci.)

§ l0m odst. 2 zákona o místníchpoplatcích (Dílčípoplatek za dílčíobdobí se vypočte jako součin základu
dílčíhopoplatku zaokrouhleného na celé kilogramy nebo litry nahoru a sazby pro tento základ.)

čtánek 6
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnostidnem I. I.2022.

,/,r
Ing. Ota Baudler
starosta

místostarosta

Vyvěšeno na úřední desce dne:

22.12.2021

Sejmuto zúŤednídesky dne:

22,01.2022

