oBEc osovÁ Bí],ÍŠKA

zastupitelstvo obce osová Bítýška
Obecně závazná vyhláška obce osová Bítýškaé- 112021,
o místním poplatku za obecní systém odpadoVého hospodářství
Zastupitelstvo obce osová Bitýška se na svém zasedání dne 3,1 ].2021 usnesenim č. 8/2021
usneslo Vydat na základě § 14 zákona č, 565/1990 Sb., o místníchpoplatcich Ve zněni
pozdějších předpisů (dále jen,,zákon o místních poplatcích"), a Vsouladu s § 10 písm. d)
a § 84 odst, 2 pi§m. h) zákona č. 128/20oo sb,, o obcích (obecni zřizení), ve znění pozdějších
Vyhláška"):
předpisů, tuto obecně záVažnou Vyhlášku (dále jen
'tato

cl. í
úvodni ustanovení

(,1) obec osová Bitýška touto Vyhláškou zavádí místnípoplatek za obecni

(2)

systém

odpadového hospodářství (dále jen,,poplatek"),
spráVcem poplatku je obecní úřad osová Bitýška,]

é1.2

Poplatník

(,1)

(2)

Poplatníkem poplatku je':
a)fyzická osoba přihlášená V obci3 nebo
b) Vlastnik nemoVité Věcizahrnující byt, rodinný dum nebo stavbu pro rodinnou rekreaci,
Ve které není prihlášená žádná fyzická osoba a která je umístěna na úzerníobce,

Spoluvlastníci nernovité věcj zahrnujícíbyt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou
rekreacij§ou povinni plnit poplatkovou povinnost společně a ne.ozdílně.a

]§ 15 odst, 1 zákona, o mislnich pop]atcich
§ 10e zákona o míslních pop]atcích
r
Za piihlášení fyzické osoby se podle § 16c zákona o mistních popiatcich považUje
a) přih ášení k trvalému pobyt! podle zákona o evidenc obyvate nebo
b) ohlášeni mista pobytu pod|e zákona o pobytu ciz nců na území Českélepubliky zákona o azy U nebo zákona
o dočasnéochraně cizinců. jde li o czince,
1 kteíénru byl povolen trvaý pobyt,
2 kter;, na úžemiČeske repub iky pobýVá přect,odně po dobu delši než 3 měsice,
3 kterýje žadate eíío !dělenímez nárcdníochrany nebo osobo! strpěnou na územipod e zákona o azyl!
anebo žadateem o poskytnutí dočasnéochíany podle zákona o dočasnéochraně cizjnců, nebo
4 kterénr! by a Uděena mez národníochíana nebojde o cizince poživajíc|ho dočasnéochrany cLzlncŮ,
i § 10p zákona o místnich popaicích
]

č1.3
PoplatkoVé období
Poplatkovým obdobím poplatku je kaIendářní rok,5

cl. 4
ohlašovací povinnost

(1)

(2)

Pop]atník je povinen podat správci poplatku ohlášeni nejpozději do 15 dnů ode dne
Vzniku sVé poplatkové povinnosti,

V ohlášení poplatník uvedeo

a)

jrnéno, popřípadějména, a přijmenínebo název, obecný identifikátor, by]-lipřidělen,
místo pobytu nebo sídlo, §ídlo podnikatele, popřípadě dalšíadresu pro doručování;

práVnická osoba uvede téžosoby. které ]sou jejim jr.énem opráVněny jednat
V poplatkových Věcech,

b)

čisla Všech svých účtúu poskytovatelú platebních služeb, Včetně poskytovatelů
těchto služeb V zahraniči, užíVanýchV souvislosti s podnikatelskou čnností,
V případě, že předmět poplatku souvisí s podnlkatelskou činnostípoplatníka,

c)

da|ši údaje rozhodné pro stanovení poplatku, zejména skutečnostizakládající nárok
na osvobozeni nebo úlevu od poplatkL], a ]de-li o poplatníka dle čl. 2 odst, 1 písm,
b) této Vyhlášky, téžidentifjkačnl údaje nemovrté Věci zahínuJlci byt, rodinný dům

nebo stavbu pro rodinnou rekreaci podle katastru nemovitostí

(3)

(4)
(5)

Pop]atník, který nemá síd|o nebo bydliště na územíĎ]enského státu Evropské unie
j]ného smluVního státu Dohody o EVropskén,] hospodářském prostoru nebo ŠVýcarské
konfederace Llvede také adresu svého zmocněnce V tuzemsku pro doručování,i
Dojde-l ke změně údajůuvedených
do 15 dnů ode dne, kdy nastala,8

V

ohlášení, je poplatník povinen tuto změnu oznámit

Povinnost ohlásit údaj podle odstavce 2 nebo jeho změnu se nevztahuje na údaj, kteď
můžespráVce poplatku aulomatizovaným způsobem zjjstit z rejstříků nebo evidencí, do
nichž má zřizen autornatizovaný přístup, okruh těchto údajůzveřejni spráVce poplatku
na sVé úřední desce,'

čt, s
sazba poplatku

(1)

j

§ 10o

sazba poplatku činí700,-Kč

odsl

1

§ 14a odst 2
7
§ 14a odst 3
3
§ 14a odsl,4
9
§ ]4a odst. 5
6

zákona
zákona
zákona
zákona
zákona

o
o
o
o
o

mistních popiatcich
míslnich poplatcích
míslnich poplatcích
mís|nich poplatcích
nristních pop]atcích

(2)

Poplatek se V připadě, že pop|atková povinnost Vznik|a z důVodu přihlášení fyzické
jehož koncir0
osoby v obci, snižUje o jednu dvanáctinu za každý kalendářni měsic, na
a) neni tato fyzická osoba přihlášena V obci, nebo
b) je tato

(3)

fyzická osoba od poplatku osvobozena,

Poplatek se V připadě, že poplatková povinnost Vznikla z důVodu Vla§tnictvi ]ednotlivé
nemovité Věci zahrnujicí byt, rodinný dúm nebo stavbu pro rodinnou rekreaci umístěné
jehož koncirr
na územíobce, snižuje o jednu dvanáctinu za každý kalendářní měsíc, na

a)je v této nemovité Věci přihlášena alespoň

1

fyzická osoba,

b) pop]atník nevlastnítuto nemovitou Věc, nebo

c)je poplatnik od poplatku osvobozen,

čt. s
splatnost poplatku
(1)
(2)

Poplatek je splatný jednorázově, a to nejpozději do 31 ,5 příslušnéhokalendářniho roku,
Vznikne-ii poplatková povinnost po datu §platnosti uvedeném V odstavci 1, je poplatek
splatný nejpozději do 15, dne měsíce, který nás|edUje po měsíci, Ve kterém poplatková
povinnost Vznikla,

(3)

Lhůta spLatnosti neskončípoplatnikov] dříVe než lhůta pro podáni ohlášení podl_,
odst, 1 této vyhlášky,

čl 4

cl,7
osvobození a úlevy
(1)

od poplatku je osvobozena osoba, které poplatková povinnost vznikla z důvodu
přihlášení v obci a která je]'
a) poplatníkem poplatku za odkládáni komunálního odpadu z nemovité věci V jiné obci
a má v této jlné obc] bydliště,
b) umistěna do dětského dor.oVa pro děti do 3 let Věku, školskéhozařízení pro Výkon

ústavní nebo ochranné Výchovy nebo školskéhozařízenípro preventivně Výchovnou
péčina základě rozhodnUtisoudu nebo smlouvy,
c) umístěna do zařízeni pro děti vyžadUjícíokamžitou pomoc na základě rozhodnutí
s;udu, na žádos1 obecního úřadu obce s rozšířenou působností, zákonného zástupce
dítěte nebo nez|etilého.
d) umístěna V domoVě pro osoby se zdravotním postlžením, domoVě plo seniory,
domově se zvláštnírn rež mem nebo V chráněnér. bydleni, nebo
e) na základé zákona omezena na osobní svobodě s Výjimkou osoby VykonáVající trest

domácího vězení
(2)

od

poplatku se osvobozuje osoba, které poplatková povinnost Vznikla z důVodu
přihlášení Vobci a která
a) je poplatníkem s místem pot,ytu na ohlašovně obecního úřadu
b) je poplatníkem, který pobýVá (déle, jak 12 měsiců) nepřetržitě V zahraničí

]i

10h odst 2 ve spojenís § 10o odst,2 zákona o mislnich poplalcích
jl §
poplalcích
§ 10h odst, 3 Ve spo]eni s § 10o odst, 2 zákona o míslnich
r]

§ 10g zákona o místních poplatcích

(3) od

se osvobozuje osoba, které poplatková povinnost vznikla z

dúvodu
Vlastnictví nemovité Věci zahrnujicí byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci
Ve které není přih|ášená žádná lyzická osoba a která se nachází na územítéto obce a
je již poplatníkem dle č1,2 odst,1 písmeno a),

(4)
(5)

poplatku

Uleva se poskytuje dětem do 16 let Věku (Včetně roku, kdy daného VěkU dosáhnou) Ve
Výši 50%, tj 350 ,- Kč,

V případé, že poplatnik nesplní povinnost ohlásit údaj rozhodný pro osvobození nebo
úlevu ve lhútách stanovených touto vyhláškou nebo zákonem nárok na osvobození
nebo úlevu zaniká,]3

č1.8
Navýšení poplatku

(1)

Nebudou]i poplatky zaplaceny poplatníkem včas nebo ve spráVné Výši, Vyměři mu
spráVce poplatku pop|atek platebním výměrem nebo hrornadným předpisným
seznamem 14

(2)

Včas nezaplacené poplatky nebo část těchto poplatkú můžesprávce pop|atku zvýšit až
na trojnásobek; toto zvýšeníjepříslušenstvímpoplatku sledujícímjeho osud,]5

c|.9
odpovědnost Za zaplaceni poplatku16

(1)

Vznikne-li nedoplatek na poplatku poplatníkovi, kteni je ke dni splatnosti nezletilý
a nenabyl plné svépráVnosti nebo který je ke dni splatno§ti omezen ve svéprávnost
a byl mU jmenován opatrovník spravující jeho jměni, přechází poplatková povinnost
tohoto poplatníka na zákonného zástupce nebo tohoto opatrovníka; zákonný zástupce
nebo opatrovník má stejné procesní postaveníjako poplatnik

(2)

V připadě podle odstavce
opatrovníkovi popIatníka

(3)

Je-li zákonných zástupců nebo opatrovnikú Více, jsou povinni plnit poplatkovou

1

Vyměří správce poplatku poplatek zákonnému zástupci nebo

povinnost společně a nerozdílně,

čl. 1o
společná ustanovení

(1)

Ustanoveni o nemovité Věci se použijí obdobné i na jednotku, která je Vymezena podle
zákona o Vlastnictví bytů, §polu s touto jednotkou spojeným podílem na společných
částech domu, a pokud je s ni spojeno V|astnictví k pozemku, tak ispolu s podílem na
tomto pozemku,r7

14a odst, 6 zákona o mís|níchpoplatcích
11 odst, 1 zákona o mistních poplatcích
15
11 odst 3 zákona o místních poplatcích
16
12 zákoná o misiních poplalcich
10q
zákona o mí§iních poplalcich
'7 §
13
1a

§
§
§
§

(2)

Na svěřenský fond, podílový fond nebo fond obhospodařovaný penzijní §polečností, do
kterých je V ožena nemovitá věc, se pro účey pop atku za komunální odpad hledí jako
na Vlastníka této nemovité věci,13

čl, rr
přechodná ustanovení

(1)

Údaje ohlášené poplatnikenr místního poplatku za provoz systému shromažd'ování,
sběru, přepravy, tříděni, VyužíVánía odstlaňování komunálnich odpadú ke dni
předcházejícímu dni nabytí účinnostitéto vyhlášky se považujíza úda]e ohlášenépodle
čl, 4 odst,

(2)

1

této Vyhlášky,

Poplatkové povinnosti Vzniké před nabytim účinnostitéto Vyh]ášky se posuzují podle
do§avadnich právních předpisů

cl, 12
zrušovacíustanovení
Zrušuje se obecně záVazná Vyhláška ó.2l2a20 o místnímpoplatku za provoz systému
shromažd'ování, sběru, přepravy třídění, VyužíVáníaodstraňoVánikomunálních odpadů
ze dne 18.11.2020.

c|. 13
Účinnost
Tato Vyh]áška nabývá účinnostidnem 1,1,2022
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