
oBEC LUŽi
ZASTUPITELSTVO OBCE ZlrUŽÍ
Obecně závazná vyhláška č. tl202'l,,

o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství

Zastupitelstvo obce Zátuží se na svém zasedání dne 6. prosince 202] usneslo usnesením Č.9I

vydai na základě § 14 zákona č. 565/]990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějŠÍch

prndpira (dále jen ,,zákon o místních poplatcích"), a u souladu s ustanovením § l0 písm. d) a §
'aq 

ádst. 2 píŠm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějŠÍch

př edpisů, tuto obecně záv aznou vyhlášku (dále j en,,vyhláška " ) :

čtánek 1
úvodní ustanovení

1) obec Záluží touto vyhláškou zavádí místní poplatek za obecní systém odpadového

hospodářství (dále jen,poplatek"). 1)

2) Spravce poplatku je obecní iňad.2)

3) PÓplatkové období3) a dílčí obdobía) v;rmezuje zákon.

čtánet< 2
Poplatník

Poplatníka vymezuj e zžkon.s)

čtánek 3
Ohlašovací povinnost

1) poplatník je povinen podat správci poplatku ohlášení do 15 dnŮ od vzniku poPlatkové' 
porrin rosti. vó stejné lhůtě se ohlašuje nárok na osvobození, existoval-li dŮvod osvobození

v okamžiku vzniku poplatkové povinnosti.

rl 5 tOd odst. 1 písm. a) zákonao místních poplatcích (poplatkem za komunólní odpad je poplatek za obecní systém

odpadového hospodářství,)
zl 5 t} odst. l zákonao místrúch poplatcích (Správcem poplatku je obecní úřad.)
,l § too odst. 1 zákona o místnícň póphtcích (poplatkovym obdobím poplatků za komunální odpad je kalendářní

rok.)
ul 

5 t oo odst. 2 zákona o místních poplatcích (Dílčím obdobím poplatlru za komunální odpad je kalendářní měsíc.)

'l § toe zákona o místních poplatcích (poptatníkem poplatku za obecní systém odpadového hospodářství je
a) fuzická osoba přihlášená v obci nebo
bÍilastník r".oiité věci zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou reltreaci, ve které není

přihlášena žádnáfyzická osoba a kteró je umístěna na území obce,);

§ iOp zrákona o místních poplatcích (Spoluvlastníci nemovité věci zahrnující byt, rodinný dŮm nebo stavbu pro

,oáirrou relcreaci jsou povinni plnit poplatkovou povinnost společně a nerozdílně.);

§ lóc zákona o místníchpoplatcích (Pro účely poplatků se zapřihláŠenífyzické osobypovaŽuje:

a) přihlášení k trvalému pobytu podle zákona o evidenci obyvatel, nebo

a 
-ohlášení 

místa pobytu pádle'zókona o pobytu cizinců na území České republilry, zákona o azylu nebo

zákona o dočasné ochraně cizinců, jde-li o cizince
1. kterému byl povolen trvalý pobyt,

2. laerý na tizemí České republitE pobýuá přechodně po dobu delší neŽ 3 měsíce,

3. který je žadatelem o udělení mezinárodní ochrany nebo osobou strpěnou na Území podle zákona

o azylu anebo žadatelem o poslqltnutí dočasné ochrany podle zókona o dočasné ochraně cizincŮ,

nebo
4. lcterému byla udělena mezinórodní ochrana nebo jde o cizince poŽÍvajícího dočasné ochrany

cizinců.)

ZA



Z) Obsah ohlášení upravuje zákon.6)

3) postup pŤl zméný) údajů uvedených v ohlášení upravuje zákon.8)

4) Důsledky nesplnění ohlášovací povinnosti ke vzniku osvobození stanoví zákon.g)

5i poplatník není povinen podat ÓnaSeni k osvobození dle č1. 5 odst. 2 této v/hlášky.lo)

článet< 4
Výpočet výše poplatku

1) Poplatek činí 700 Kč zapoplatkové období.

zj rostup pro zjištění výšá poplatku v případě osvobození, nebo vzniku nebo zánllu
' 

popljkové povinnosti vprubln-u kalendářního roku stanoví zékon.|I)

čHnet< 5
osvobození

1) Důvody osvobození od poplatku stanoví ziů<on.I2)

6) § 14a odst. 2, 3 a 5 zákonao místních poplatcích (2) Y ohlášení poplatník nebo plótce uvede

a) jméno, popřípadě jména, a příjmení nebo název, obecný identffikátor, byI-Ii přidělen, místo pobytu nebo

iiito, stau podnikatále, popřípáda další adresu pro doručování; próvnická osoba uvede téŽ osobY, heré jsou

jejím jménem oprávněny jednat v poplatkových věcech,
"b) čí;k všech'suých itía 

" 
poslq,iovatelů platebních služeb, včetně poslqltovatelŮ těchto sluŽeb v zahraniČÍ,

izívaných v souvislosti , pádrikotnlrkou iinností, v případě, že předmět poplatku souvisí s Podnikatelskou
činností poplatníka nebo plátce,
c) údaji rozhodné pro 

^rtoror"rí 
poplatku (včetně např. důvodů osvobozenÍ, Pokud existují jiŽ v okamŽiku

podání ohlášení).-3) 
poptatník nebo plátce, který nemá sídlo nebo bydliště na uzemí členskeho .státu Evropské unie, jiného

smluvního státu Dohody o Evrápském hospodářském prostoru nebo Šl.ycarské konfederace, uvede kromě udajŮ

požadovaných v odstayci 2 adresu svého zmocněnce v tuzemsku pro doručování.
'5) povinnást ohlásit tidaj podle odstavce 2 nebo jeho změnu se nevztahuje na udaj, který mŮŽe sPrávce PoPlatku
áutomatizovaným způsobim zjistit z rejstříků nebo evidencí, do nichž má zřízen automatizovaný PřístuP. Okruh

těchto udajů meřejní spróvce poplatku na své úřední desce,)
7) včeúrě zánl]rlt poplatkové povinnosti
8) § 14a odst. 4 žatonuo míitních poplatcích (Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je PoPlatník Povinen

"tuto 
změnu oznámit do 1 5 dnů oá" árr, kdy nastala, nestgnoví-li obec v obecně závazné vYhláŠce delŠÍ lhŮtu.)

9) § 14a odst. 6 zákona o místních poplatcích (v případě, že poplatník nesplní povinnost ohlásit údaj rozhodný pro

osvobození nebo tilevu odpoplhku ve lhůtě stanovené obecně závaznou vyhlóŠkou nebo ve lhŮtě Podle § 14a

odstavce 4, nárok ro orroioin í nebo ulevu od tohoto poplatku zaniká; za nesplnění této povinnosti nelze uloŽit

pokutu za nesplnění povinnosti nepeněžité povahy.)
10) § 14a odst. f zákoia o místních poplatcích (poplatník nebo plátce poplatku je povinen podat správci poplatku

ánusent, nevyloučíJi obec tuto povinnost v obecně závazné vyhlášce.)
11) § 10h odst."2 a3 zákona o místních poplatcích (2) Poplatek se v případě, že poPlatková Povinnost vznikla

z důvodu přihlášení fuzické osoby v obci, snižuje o jednu dvanáctinu za každé dílčí obdobÍ, na jehoŽ konci

a) není tato fyzickó osoba přihlášena v obci, nebo

b) je tato flzická osoba od poplatku osyobozena.

i)"poputát ,e v případě, ie poplatková povinnost vznikla z důvodu vlastnicní jednotlivé nemovité věci zahrnující

Úyt, rodnný dům iebo staibi pro ,oáinrou relcreaci umístěné na území obce, sniŽuje o jednu dvanáctinu za

každé dílčí období, na.iehož konci
a) je v této nemoyité věci přihlóšena alespoň 1 fuzická osoba,

b) poplatník nevlastní tuto nemovitou věc, nebo

c) je poplatník od poplatku osvobozen.)
,a'§"tóg 

"atona 
o místrúch poplatcích (od poplatku za obecní systém odpadového hospodóřsní je osvobozena

irobi, které poplatková povinnost vznikla z důvodu přihlášení v obci a která je
a) poplatnikem poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci v jiné obci a má v této jiné obci

bydli§ě,
b) umístana do dětského domova pro děti do 3 let věku, školského zařízení pro uj,k9n tistavní nebo ochranné

vychovy nebo škotského zaří)ení pro preýentivně výchovnou péči na základě rozhodnutí soudu nebo

smloul.y,
c) umístěia do zařízení pro děti l.yžadující okamžitou pomoc na základě rozhodnutí soudu, na Žádost obecního

úřadu obce s rozšířenou působností, zákonného zástupce dítěte nebo nezletilého,



1)

2)

2) od poplatku se dále touto vyhláškoul3) osvobozují na dobu trvéni dŮvodu osvobození

poplatníci:
u;^ot" §lOe písm. a) zákona o místních poplatcích přihlášení naadrese Obecního uřadu' 

ZáIILží (ohlašovně), kteří současně pobývají mimo i;zemí obceZáIuži,

b) dle § 10e písm. b) zákona o místních poplatcích odvozující poplatkovou povinnost

od vlastnictví budovy s číslem evidenčním 3, 4, 5,11 a 13 - vše v místní ěásti ZáIuŽi.Ia)

čtánek 6
Splatnost poplatku

Poplatek je splatn.ý nejpozději do 3 1 . 3. příslušného kalendářního roku.

roptat"ti"e'zaplatitÍZz r") stejných splátkách, nejpozději do 31 .3. a 30. 9. PřísluŠného

kalendářního roku.
3) Vpřípadě vzniku poplatkové povinnosti (nebo záníku osvobozenÍ) Po 15.3. PřísluŠného

kalendářního roku, je poměrná výše poplatku dle č1. 4 splatná nejpozději do 15. dne

kalendářního měsíc tezprostředně následujícího po kalendařním měsíci vzniku PoPlatkové
povinnosti (nebo záníku osvobození).

+; Lrrtrta splatnosti neskončí poplatníkovi dříve než lhůta pro podání ohláŠení Podle Č1. 3 této

vyhlášky.

čHnet< 7
zrušovací ustanovení

Zrušlje se obecně závazná vyhláška č. 4l20I5, o místním poplatku Za Provoz sYstému

shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odPadŮ, ze dne

16. 11.2015.

čtánex 8
Účinnost

Tato r,yhláška nabývá účinnosti dnem I. I. 2022.

f,l 
/

G"úru /ú,
Miroslav Štembera

starostamístostarostka

Vyvěšeno na úřední desce dne:

Sejmuto zuŤední desky dne:

8. 12.202|

23.12.2021

d) umístěna v domově pro osoby se zdravotním postižením, domově pro seniory, domově se zvláŠtním reŽimem

nebo y chráněném bydlení, nebo

e) na základě zókona omezena na osobní syobodě s vyjimkou osoby ,vykonávajícÍ,trelt,dom3c,Ího vězenÍ.)

rs) tím není dotčeno zákoré osvobození (např. zdůvodu pobytu v zaŤízerllch uvedených v § 10g písm. d) zékona

o místních poplatcích)
la) nemovitosti nacházejici se vodlehlé části obce se ztíženým přístupem do obecního systému odpadového

hospodářství


