
Obecně závazná vyhláška č.  1 / 2007

o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, 
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.

Zastupitelstvo obce Hrčava vydává dne  16.2.2007  podle § 15 zákona č. 565/1990 Sb., o místních 
poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanoveními § 10 písm. a) a § 84 odst. 2 písm. 
i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), tuto obecně závaznou vyhlášku.

Článek  I.
PŘEDMĚT POPLATKU A SPRÁVCE POPLATKU

1. Předmětem  poplatku  je  provoz  systému  shromažďování,  sběru,  přepravy,  třídění,  využívání  
a odstraňování komunálních odpadů.

2. Správu  poplatku  vykonává  obec  Hrčava  prostřednictvím  Obecního  úřadu  Hrčava  (dále  jen 
„správce poplatku“) a v řízení ve věcech poplatku se postupuje podle zákona č. 337/1992 Sb., o 
správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů, pokud zákon č. 565/1990 Sb., o místních 
poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, nestanoví jinak.

Článek  II.
POPLATNÍK

Poplatek platí:
1. fyzická osoba, která má v obci Hrčava. (dále jen „obec“) trvalý pobyt 1); za domácnost může být 

poplatek  odveden  společným  zástupcem,  za  rodinný  nebo  bytový  dům  2) vlastníkem  nebo 
správcem;  tyto  osoby jsou povinny obci  oznámit  jména  a  data  narození  osob,  které  poplatek 
odvádějí,

2. fyzická osoba, která má na území obce ve vlastnictví stavbu určenou nebo sloužící k individuální 
rekreaci  3),  ve  které  není  hlášena  k trvalému  pobytu  žádná  fyzická  osoba;  má-li  k této  stavbě 
vlastnické  právo více  osob,  jsou  povinny platit  poplatek  společně  a  nerozdílně,  a  to  ve  výši 
odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu, 

3. za fyzickou osobu, která není způsobilá k právním úkonům, plní všechny povinnosti poplatníka 
zákonný zástupce (např. u nezletilých dětí jejich rodiče).

Článek  III.
SAZBA POPLATKU

1. Sazba poplatku pro fyzickou osobu podle Čl. II. odst. 1. a  2. této vyhlášky činí  350,-- Kč za 
kalendářní rok a je tvořena:
a) z částky  100,- Kč za kalendářní rok a
b) z částky  250,- Kč za kalendářní rok. Tato částka je stanovena podle skutečných nákladů obce 
předchozího roku na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu. Skutečné náklady a provedení 
rozúčtování jsou uvedeny v příloze A), která je nedílnou součástí této vyhlášky.

2. V případě změny místa trvalého pobytu nebo změny vlastnictví stavby, která je určena nebo slouží 
k individuální  rekreaci  v průběhu kalendářního roku,  se uhradí  poplatek v poměrné  výši,  která 
odpovídá počtu kalendářních měsíců pobytu  nebo vlastnictví  stavby v příslušném kalendářním 
roce. Dojde-li ke změně v průběhu kalendářního měsíce, je pro stanovení počtu měsíců rozhodný 
stav na konci tohoto měsíce.
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Článek  IV.
OSVOBOZENÍ

1. Od poplatku jsou osvobozeni:
a) občané, kteří mají na území obce trvalý pobyt, ale v místě trvalého pobytu 1) se prokazatelně 

dlouhodobě nezdržují (jedná se zejména o občany studující mimo území obce  s ubytováním 
mimo  obec,  o  občany dlouhodobě  služebně  nebo  pracovně  mimo  území  obce,  o  občany 
vykonávající vojenskou základní službu, o občany ve výkonu trestu apod.),

b) občané, kteří v daném roce dosáhnou věku 80 let a občané starší 80 let,
c) občané trvale umístěni do zařízení sociální péče.

2. Sleva z poplatku se uděluje dle přílohy B) poplatníkům, kteří jsou v domácnosti čtvrtou a další 
osobou.

3. Vznik nároku na osvobození od placení poplatku je poplatník povinen oznámit do 15 dnů písemně 
nebo  ústně do protokolu správci poplatku ode dne, kdy nastala skutečnost zakládající nárok na 
osvobození. Ve stejné lhůtě je poplatník osvobozený dle bodu 1a) povinen oznámit zánik nároku 
na osvobození.

4. Dlouhodobým pobytem mimo místo trvalého pobytu se pro účely této vyhlášky rozumí pobyt  
mimo místo trvalého pobytu delší než 6 měsíců. Dlouhodobý pobyt je nutno doložit ověřitelným 
způsobem.

Článek  V.
SPLATNOST POPLATKU

1. Poplatek pro poplatníka podle Čl. II. odst. 1. této vyhlášky je splatný jednorázově do 14 dnů ode 
dne obdržení poukázky pro platbu poplatku. Pro sociálně slabší občany je možno dohodnout u 
správce poplatku splátky, poslední splátka je splatná do 31.12. 

2. Poplatek je pro poplatníka podle Čl. II. odst. 2. této vyhlášky splatný jednorázově nejpozději do  
30.6.

Článek  VI.
OHLAŠOVACÍ POVINNOST 

1. Poplatník  podle  Čl.  II.  odst.  1.  této  vyhlášky  je  povinen  ohlásit  správci  poplatku  zánik  jeho 
poplatkové povinnosti v důsledku změny trvalého pobytu v obci a to nejpozději do 15 dnů ode 
dne, kdy tato změna nastala.

2. Poplatník  podle  Čl.II.  odst.  1.  této  vyhlášky  je  povinen  ohlásit  správci  poplatku  zánik  jeho 
poplatkové povinnosti v důsledku změny vlastnictví ke stavbě určené nebo sloužící individuální 
rekreaci.

 
Článek VII.

Nebude-li poplatek zaplacen (odveden) včas nebo ve správné výši,  vyměří  správce poplatku, vždy 
poplatek platebním výměrem a může zvýšit včas nezaplacený (neodvedený) poplatek až o trojnásobek.  
Vyměřený poplatek se zaokrouhluje na celé koruny nahoru. 
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Článek VIII.

1. Pokud poplatník nebo plátce nesplní svoji poplatkovou povinnost stanovenou obecně závaznou 
vyhláškou obce, lze dlužné částky vyměřit nebo doměřit do 3 let od konce kalendářního roku, ve 
kterém poplatková povinnost vznikla.4)

2. Byl-li před uplynutím této lhůty učiněn úkon směřující k vyměření nebo doměření poplatku, běží 
tříletá lhůta znovu od konce, v němž byl poplatník nebo plátce o tomto úkonu písemně uvědoměn. 
Vyměřit  a  doměřit  poplatek lze  nejpozději  do  10  let  od  konce  kalendářního  roku,  ve  kterém 
poplatková povinnost vznikla.4)

Článek IX.

Obec může na žádost poplatníka z důvodu odstranění tvrdosti poplatek nebo jeho příslušenství zcela 
nebo částečně prominout.5)

Článek X.
Ustanovení zrušovací

Touto obecně závaznou vyhláškou se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 2/2001 o místním poplatku 
za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,  třídění, využívání a odstraňování komunálních 
odpadů.

Článek XI.

Tato vyhláška nabývá účinnosti dne: 1.3.2007

Vyvěšeno: 19.2.2007
Sňato      :   6.3.2007

     starosta                                                                 místostarosta

Poznámky:
1) zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon 

o evidenci obyvatel)
2) § 3 písm. b) a c) vyhlášky č. 137/1998 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu
3) § 3 písm. d) vyhlášky č. 137/1998 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu
4) § 12 zák. č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
5) § 16 zák. č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
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Příloha A)

Skutečné náklady obce na sběr, svoz a odstranění 
netříděného komunálního odpadu v r. 2006 

Druh směsného 
komunálního odpadu

Použité 
nádoby

Náklady 
r. 2006 vč. DPH

Využívano
občanů

Cena na 
1 obč./rok v Kč

zbytkový(směsný)kom. odpad
110 a 

1100 l 71 713,- 250 287,-

směsný komunální odpad 5-40 m3

Celkem 71 713,- 250 287,-
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Příloha B)

Sleva z místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, 
přepravy, třídění a využívání komunálních odpadů

Podle čl. IV, odst. 2 této vyhlášky se uděluje sleva z poplatku takto:

1. poplatníkům, kteří  jsou čtvrtou a další osobou v domácnosti:
- sleva čtvrté osobě se pohybuje ve výši 50 % základního poplatku
- sleva páté a další osobě se pohybuje ve výši 75 % základního poplatku

Účinnost změny nastává od prvního dne následujícího čtvrtletí po vzniku (ohlášení) změny.
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