Městys BEZNO
Obecně závazná vyhláška
č. 1/2013

o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálních odpadů
Zastupitelstvo Městyse Bezno se na svém zasedání dne 17. 10. 2013 usnesením č. 4/2013 usneslo
vydat na základě § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení), ve znění pozdějších předpisů a § 14 odst. 2) zákona Č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve
znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:

Článek 1
Základní ustanovení
1) Městys Bezno stanoví touto obecně závaznou vyhláškou (dále jen „vyhláška“), na základě zákona
č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, místní poplatek za provoz
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů1
(dále jen „poplatek“) a podrobnosti jeho vybírání na území Městyse Bezno.
2) Řízení o poplatku vykonává úřad Městyse Bezno (dále jen „správce poplatku“). Řízení ve věcech
poplatku se provádí na základě zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád (dále jen „daňový řád“), neníli zákonem č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, stanoveno jinak.

Článek 2
Plátce poplatku
1) Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů platí poplatník:
a) fyzická osoba,
1. která má v obci trvalý pobyt,
2. které byl podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky povolen
trvalý pobyt nebo přechodný pobyt na dobu delší než 90 dnů,
3. která podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky pobývá na
území České republiky přechodně po dobu delší 3 měsíců,
4. které byla udělena mezinárodní ochrana podle zákona upravujícího azyl nebo
dočasná ochrana podle zákona upravujícího dočasnou 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 odpovídající
poplatku za jednu fyzickou osobu; má-li ke stavbě určené k individuální rekreaci, bytu nebo
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rodinnému domu vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně a
nerozdílně.
2) Za fyzické osoby tvořící domácnost může poplatek platit jedna osoba. Za fyzické osoby žijící v
rodinném nebo bytovém domě může poplatek platit vlastník nebo správce. Osoby, které platí
poplatek za více fyzických osob, jsou povinny obecnímu úřadu oznámit jméno, popřípadě jména,
příjmení a data narození osob, za které poplatek platí.
3) V rámci ohlašovací povinnosti poplatník uvede své jméno, příjmení, rok narození a trvalý pobyt a
další údaje podle zvláštního zákona2. Poplatník, který je vlastníkem stavby na území obce, která
slouží nebo je určena k individuální rekreaci, v níž není k trvalému pobytu hlášena žádná fyzická
osoba, uvede rovněž číslo popisné nebo evidenční této stavby; pokud stavba není takto
označena, uvede parcelní číslo pozemku, na němž je stavba umístěna.

Článek 3
Sazba poplatku za komunální odpad
1) Sazba poplatku za komunální odpad činí ročně pro 600,- Kč. Poplatek je tvořen:
a. částkou stanovenou ve smyslu ust. § 10b odst. 4) písm. a) zákona o místních poplatcích
ve výši 250,-Kč
b. částkou stanovenou ve smyslu ust. § 10b odst. 4) písm. b) zákona o místních poplatcích
ve výši 350,-Kč.
2) Vznikne-li poplatková povinnost po 31. 1. kalendářního roku je výše poplatku přepočtena
poměrnou částí na kalendářní měsíce. Kalendářní měsíc, v jehož průběhu vznikla poplatková
povinnost, se započte jako celý měsíc.
3) Rozúčtování nákladů obce předchozího roku na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu na
osobu je stanoveno v příloze č. 1 k této vyhlášce.

Článek 4
Ohlašovací povinnost
1) Poplatník je povinen správci poplatku ohlásit vznik poplatkové povinnosti, písemně nebo ústně
do protokolu, do 15 dnů od vzniku poplatkové povinnosti.
2) Stejným způsobem jako v odstavci 1 je poplatník rovněž povinen oznámit správci poplatku
každou skutečnost, která má vliv na výši jeho poplatkové povinnosti nebo na vznik a zánik
osvobození nebo změnu údajů uvedených v ohlášení, a to do 15 dnů ode dne, kdy tato
skutečnost nastala.
3) Při plnění ohlašovací povinnosti je poplatník povinen sdělit správci poplatku příjmení, jméno a
adresu trvalého pobytu, jde-li o fyzickou osobu, nebo název, sídlo a IČ, jde-li o právnickou osobu,
a další údaje podle zvláštního zákona2. Současně sdělí též případný nárok na osvobození od
poplatku, který je povinen správci poplatku prokázat. Fyzická nebo právnická osoba, která je
podnikatelským subjektem, uvede rovněž čísla účtů u peněžních ústavů, na nichž jsou
soustředěny peněžní prostředky z její podnikatelské činnosti, v případě, že předmět poplatku
souvisí s podnikatelskou činností poplatníka.
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Článek 5
Splatnost poplatku

1) Poplatek je splatný jednorázově a to nejpozději do 31. 1. příslušného kalendářního roku.
2) Vznikne-li poplatková povinnost po datu splatnosti uvedeném v odst. 1, je poplatek platný
nejpozději do 15. dne měsíce, který následuje po měsíci, ve kterém poplatková povinnost vznikla,
nejpozději však do konce příslušného kalendářního roku.
3)

Při změně místa trvalého pobytu nebo sídla platí poplatník poplatek od počátku kalendářního
měsíce následujícího po měsíci, ve kterém změna nastala, nově příslušné obci.

4) V případě změny místa pobytu fyzické osoby, změny vlastnictví stavby určené k individuální
rekreaci, bytu nebo rodinného domu v průběhu kalendářního roku, nebo vzniku poplatkové
povinnosti v průběhu kalendářního roku, se poplatek platí v poměrné výši, která odpovídá počtu
kalendářních měsíců pobytu nebo vlastnictví v příslušném kalendářním roce. Dojde-li ke změně v
průběhu kalendářního měsíce, je pro stanovení počtu měsíců rozhodný stav k poslednímu dni
tohoto měsíce.
5) Poplatek lze zaplatit, v úředních hodinách správce poplatku, v hotovosti u správce poplatku,
složenkou nebo bezhotovostním převodem na účet správce poplatku – Městyse Bezno, vedený u
Oberbank AG, číslo účtu 2200003010/8040, nebo jiným způsobem v souladu s § 163 odst. 3
zákona č. 280/2009 Sb. daňového řádu, pokud je možné platbu tímto způsobem uskutečnit.

Článek 6
Navýšení poplatku
1) Nebude-li poplatek zaplacen včas nebo ve správné výši, vyměří správce poplatku poplatek
platebním výměrem nebo hromadným předpisným seznamem.
2) Včas nezaplacený poplatek nebo jeho nezaplacenou část může správce poplatku zvýšit až na
trojnásobek; toto zvýšení je příslušenstvím poplatku.

Článek 7
Přechodná ustanovení
Na právní vztahy vzniklé přede dnem nabytí účinnosti této obecně závazné vyhlášky se vztahují
ustanovení dosavadní obecně závazné vyhlášky.

Článek 8
Zrušovací ustanovení
Touto vyhláškou se zrušuje obecně závazné vyhlášky obce Bezno č. 5/2012 o místním poplatku za
provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů.

Článek 9
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyhlášení.
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