
OBEC ROVECNE

obecně záv azná vyh láš ka č,. 1 l 20,| 3,
o m ístním pop|atku za pÍov oz systém u sh romaŽdbvání, sběru,

přepravy, třídění, využívání a odstraňování komuná|ních odpadů

zastupitelstvo obce Rovečné se na svém zasedáni dne 09.01.2013 usnesením č. 1/2013
usneslo vydat na zríkladě $ 14 odst' 2 ziíkona ě. 565/1990 Sb., o místrrích poplatcíctr' ve znění
pozdějšíchpředpisů,avsouladus$10písm.d)a$8aodst.2písm.h)zÁkonač. 128/2000
Sb., o obcích (obecní ňizeru), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně ávazrrou lyhlášku
(dále jen''vyhláškď.):

čl. r
Úvodní ustanovení

(1) obec Roveěné touto vyhláškou zayádi místní poplatek za ptovoz systému
shromaŽďovríní, sběru, přepravy, třídění, vyuávríní a odstaňovrirrí komunáních odpadů
(dríle jen,,poplatek..).

(2) Řízení o poplatcích vykonává obecní uřad.l

Čl.z
Poplatnft

(l) Poplatek zA pÍoyoz systému shromažďovríní, sběru, přepraly' řídění' vyuŽívání
a odstraňoviírrí komunalních odpadů platí.:

a) fuzická osob4

1. ktení má v obci walý pobý'

2. které byl podle zíkona upravujícího pobyt cizinců na uzemí České
republiky povolen trvalý pobý nebo přechodný pobý na dobu delší než 90
dnů'

3' ktera podle zíkona upralujícího pobyt cizinců na území České republiky
pobývá na uzemí České republiky přechodně po dobu delší 3 měsíců,
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.14 odst. 3 zákona č. 565í 990 sb', o mistnich poplatcich, ve zněni pozdějšich předpisů (dá|e jen ''zákon
9 mistn|ch poplatcích")
, 
$ 10b odst. 1 zákona o místních pop|atcích



4. které byla udělena mezinrírodní ochrana podle zíkona upravujícího azyl
nebo dočasná ochrana podle zríkona upra!'ujícího dočasnou ochlanu
cizinců,

b) frzická osob4 která má ve vlastr:ictví stavbu urěenou k individrr.ílní rekleaci,
byt nebo rodinný dům' ve kÍeých neď hlášena k pob6t žádná ýzickí osob4 a
to ve výši odpovídající poplatku zajednu fuzickou osobu; má-li ke stavbě určené
k individu"ílní rekreaci, bytu nebo Íodinnému domu vlastnické právo více osob,
jsou povirury platit poplatek společně a nerozdílně.

@ Za fyzické osoby tvořící domácnost můŽe poplatek platit jedna osoba. Za ýzické osoby
Žijící v rodinném nebo bytovém domě může poplatek platit vlastník nebo správce.
osoby, které platí poplatek za vice fyzických osob, jsou povinny obecnímu uřadu
omlímit jméno, popřípadě jména, příjmení a data narození osob' za které poplatek platí'3

Čl. s
Ohlašovací povinnost

(1) Poplatník je povinen ohlásit správci poplatku vznik své poplatkové povinnosti
nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy mu povinnost platit tento poplatek vznikla, případně
doložit existenci skutečností zakládajících nrírok na osvobození nebo ulelu od poplatku.

(2) Poplatník dle čl. 2 odst. 1 této lyhlríšky je povinen ohlrásit správci poplatku jméno,
popřípadě jména' a příjmení' místo pobytu, popřípadě další adresy pro doruěoviíní.

(3) Poplatník dle ěl. 2 odst. 1 písm' b) vyhtášky je povinen ohlrísit také evidenění nebo
popisné ěíslo stavby určené k individuí'lní rekeaci nebo rodinného domu; neníJi stavba
nebo dům ozrračena evidenčním nebo popisnýrn číslem, uvede poplatník parcelní číslo
pozemku, na kÍerém je tato stavba umístěna. V pfipadě bytu je poplatrík povinen ohlásit
orientaění nebo popisné číslo stavby, ve které se byt nachiází, a ěíslo bytu, popfipadě
popis umístění v budově' pokud nejsou byty oěíslovríny.

(4) Stejným způsobem a ve stejné lhůtě jsou poplatníci povinni ohlásit správci poplatku
zrínik své poplatkové povinnosti v důsledku zrněny pobytu nebo v důsledku zrněny
vlastnicwí ke stavbě urěené k individurílní rekreaci, bytu nebo rodinnému domu.

(5) Poplatnft' kteý nemá sídlo nebo bydliště na uzemí ělenského strítu Evropské unie,
jiného smluvního strítu Dohody o Ewopském hospodářském prostoru nebo Švýcarské
konfederace, uvede také adresu svého zrtocněnce v tuzemsku pro doručovrírrí.o

(ó) DojdeJi ke změně údajů uvedených v ohlrášení, je poplatník povinen tuto změnu
ozrriímit do 15 dnů ode dne. kdv nastala.s
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9 1ob odst. 2 zákona o místních pop|alcich

: s 14a odst. 2 zákona o mistnich poplatcich
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,|4a odst. 3 zákona o mistních poptatcíď



Čt. l
Sazba poplatku

(1) Sazba poplatku ěiní 400'- Kč aje tvořena:
(1) z ěástky 50,-Kě za kalendiířní rok a
(2) z ěástky 350'- Kč za kalendrířní rok' Tato částka je stanovena na zákJadě

skuteěných nríkladů obce roku 2011 na sběr a svoz netříděného komunalního
odpadu za poplatníka a kalendářní rok.

(2) Skutečné nríklady za rok 2}IIla sběr a svoz netříděného komunáního odpadu ěinily:
Ké 268 25I '. a byly rozúčtovríny takÍo :

Nráklady Kč, 268 25I děleno 680 (624 počet osob s pobýem na územi obce + 56 počet
staveb určených k individualní rekleaci, bytů a rodinných domů, ve kteých není hliášena
k pobynr žádná fuzická osoba) = 394'50 Kč. Z této částky je stanovena sazba poplatku
dle č1. 4 odst. 1 písm. b) lyhlášky ve ýši 350'. Kě.

(3) V případě změny místa pobyhj fyzické osoby, změny vlastnictví stavby urěené
k individuílní rekreaci, bytu nebo rodinného domu v pruběhu kalendrířního roku se
poplatek platí v poměmé qýši' která odpovídá poěfu kalendrířních měsíců pobytu nebo
vlastnictví v příslušném kalendrířním roce' DojdeJi ke změně v pruběhu kaiendrířního
měsíce, je pro stanoveď počtu měsíců rozhodný stav k poslednímu dni tohoto měsíce'ó

čt. s
Splatnost poplatku

(1) Poplatek pro poplatníka dle č1' 2 odst. 1 písm. a) bodu 1 této lyhlríšky je splatný
jednoúzově, nejpozději do 28. 02. příslušného kalendaiřního roku.

(2) Poplatek pro poplatr:íka dle ěl. 2 odst. 1 písm. b) této vyhlášky je splatný jednoriízově
nejpozději do 30. 06. příslušného kalendrířního roku.

(3) Poplatek pro poplatníka d|e éI, 2 odst. 1 písm. a) bodu 2' 3 a 4 této vyhlášky je splatný
vždy nejpozději do 15 dnů od uplynutí lhůty pro splnění ohlďovací povinnosti
a v nrásledujících letech vždy nejpozději do 28. 02. příslušného kalendiířního roku.

(4) Vznikne-li poplatková povinnost po datu splatnosti uvedeném v odst. 1 a 2' je poplatek
splatný nejpozději do 15. dne měsíce, ktený nrásleduje po měsíci, ve kterém poplatková
povinnost vznikla, nejpozději však do konce příslušného kalendiířního roku.
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Čt. o
Osvobození a úlevy

(l) od poplatku se osvobozují osoby, kterým byl zrušen údaj o místu trvalého pobytu a
jejichž místem trvalého pobytu je sídlo ohlďovny, tzrr. Roveěné 82.

Čt.l
Navýšení poplatku

(1) NebudouJi poplatky zap|aceny poplatrúkem věas nebo ve správné výši' vyměří mu

obecní uřad poplatek platebním výměrem nebo hromadným předpisným seanamern.,

(2) Věas nezaplacené nebo neodvedené poplatky nebo část těchto poplatlni může obecní

uřad zrnýšit až na trojnásobek; toto zr"ýšení je příďušenstvím poplatku.8

čLs
Odpovědnost za zaplacení poplatku

(1) JeJi poplaÍrík v době vmiku povinnosti zaplatit poplatek nezletilý, odpovídají za

zap]Iaceni poplatku tento poplatník a jeho zíkonný zástupce společně a nerozďlně;

zákonný zástupce má v takovém případě stejné procesní postavení jako poplatník.9

(2) NezaplatíJi poplatek poplatník nebo jeho zákonný zístupce, vyměí obecní úřad

poplatek jednomu z nich.to

čl. s
Přechodné a zrušovací ustanovení

(1) Zrušuje se obecně závanÁ vyhláška ě, l/20L0 o místním poplatku za pÍovoz

shromažďování' sběru, přepravy, třídění, využívrání a odstraňování komunáních

odpadů, ze dne 13. 0l.20l0.

@ Poplatkové povinnosti wzniklé před nabytím účinnosti této vyhtrášky se posuzují poďe

dosavadních právních předpisů.

' s 11 odst. 1 zákona o mistních poplatcÍch
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čl ro
Účinnost

Tato vy'hláška nabývá účinnosti dne 26' 01. 2013.
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Vyvěšeno naúřední desce dne: l 0 l 13
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