OBEC Švihov

Zastupitelstvo obce Švihov
vyhláška obce Svilro v č -l l202l,
závazná
Obecně
o místnímpoplatku za obecní systém odpadového hospodářství
Zastupitelstvo obce Švihov se na svém zasedáni dne 29.Ia.2021 a v usnesením taktéŽ Z
29.lď2021usneslo vydat nazákladé § 14 zákonaě.565lt990 Sb,. o místníchpoplatcích. ve
zněnípozdějšíchpředpisů (dále ien ,,zákono místníchpoplatcích"), a vsouladu s § 10 PÍsm.
d) a § s+ oait.2 písm_h) zákona ó. 12812000 Sb., o obcích (obecní zŤÍzenl)" ve znění
pozdějšíchpředpisů, tuto obecné závaznouvyhlášku (dále jen ,,tato vyhláška"):

č1.1

tjvodní ustanovení
1.) obec Švihovtouto r,yhláškou zavádí místnípopiatek za obecní systém odpadového
hospodářství (dále jen",poplatek").

2.) Správcem poplatku je obecní úřad Švihov.1
č1.2

Poplatník
1.) Poplatníkem poplatku je2:

a) fyzickáosoba přihlášená v obci3 nebo
b) vlastník nemovité věci zahmující byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci, ve
které není přihlášená žáďnáfyzlcká osoba a která je umístěna na územíobce,
2.) Spoluvlastníci rremovité věci zahrnujícíbyt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou
rek eaci jsou povinni plnit poplatkovou povinnost společně a nerozdílněa,

_,)

1 § 15 is odst. lzákona, o místnich poplatcích
2 § loe zilkona o místníchpoplatcich
3 Za přihlášení tyzické osoby se podle § 16c zákona o místních poplatcíoh považuje
a) přihlášení k trvalému pobl,tu podle zákona o evidenci obyvatel, nebo
oclrraně cizincŮ, jde-li o
u) bntaret místa pobynrpoÓl. rukonu o pobytu cizinců rra územi Českérepublik1,, ziikona o airylu nebo zákona o dočasné
cizince.
i, kterému byl povolen trvalý pobl,t,
2, klery na územi Ceské republiky pobjvá přechodně po dobu delši než 3 měsice,
doČasné
:. kter]je žadatelem o uděleni nlezináiodní ochrany nibo osobou strpěnou na územípodle zákona o azYlu anebo Žadatelem o Poskl'tnutí
ochrany podle zákorra o dočasné ochraně cizinců. nebo
4. kterému bylaudělena meziná,rodni ochrana nebojde o cizince poživajícíhodočasné ochrany cizincŮ.

4§ tOp zakonao místnich poplatcích

čl. 3
Poplatkové období
Poplatkovým obdobím poplatku je kalendářní rok.5
č1.4
OhIašovací povinnost
(1) Poplatníkje povinen podat správci poplatku ohlášeni nejpozději do 30 dnŮ ode dne
vzniku své poplatkové povinnosti.
(2)

V ohlašení poplatník uvedenoo

jméno, popřípadě jména, a příjmení nebo název, obecný identifikátor, byl-li přidělen,
místo pobyu nebo sídlo, sídlo podnikatele, popřípadě dalšíadresu pro doručování;
právnická osoba uvede téžosoby, které jsouiejím jménem oprávněny jednat v poplatkových
věcech,
b) číslavšech svých účtůu posky.tovatelťl platebních služeb, včetně poskýovatelŮ těchto
služeb v zahraničí,užívanýchv souvislosti s podnikatelskou činností,v případě, že předmět
poplatku souvisí s podnikatelskou činnostípoplatníka,
c) dalšíúdaje rozhodné pro stanovení poplatku, zejména skutečnosti zak|ádalicí nárok na
osvobození nebo úlevu od poplatku, a jde-li o poplatníka dle čl, 2 odst. 1 písm. b) této
vyhlášky, téžidentifikační údaje nemovité věci zahrnujícíbyt, rodinný dům nebo stavbu pro
rodinnou rekreaci podle katastru nemovitostí.
a)

(3) Poplatník, ktený nenrá sídlo nebo bydliště na územíčlenskéhostátu Evropské unie,
jiného smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském pťostoru nebo Svýcarské
konfederace, uvede také adresu svého zmocněnce v tuzemsku pro doručování.7
(a) Dojde-li ke změně údajůuvedených v ohlášení, je poplatník povinen tuto změnu oznámit
do 15 dnů ode dne, kdy nastala.8
(5) Povinnost ohlásit údaj podle odstavce 2 nebo jeho změnu se nevztahuje na údaj, ktený
můžesprávce poplatku automatizovaným způsobem zjistit z rejstříků nebo evidencí, do
rrichž má zíízenautomatizovaný přístup. Okrulr těchto údajůzveřejní správce poplatku na
své úŤednídesce.o

čl. 5
Sazbapoplatku
(1) Sazba poplatku není stanov€na,

hradí za ně.

5 § l0o odst, l ziikona o mistních poplatcích
6 § ,l4a odst. 2 zákona o mistniclr poplatcích
7 § 14a odst. 3 zákona o místních poplatcich
8 § 14a odst. 4 zžú<ona o místních poplatcích
9 § 14a odst. 5 zákona o nrístníclr poplatcích

obec osvobozuje obyvatele od poplatkŮ,výxozy

(2) Poplatek se v případě, že poplatková povinnost vznikla z důvodu přihlášení fyzické

osoby v obci, snižuje o jednu dvanáctinu zakaždý kalendářní měsíc. na jehož koncil0
a) není tato fyzická osoba přihlášena v obci, nebo
b) je tato fyzická osoba od poplatku osvobozena,

(3) Poplatek se v případě, že poplatková povinnost vznikla z důvodu vlastnictví jednotlivé
nemovité věci zahrnujícíbyt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci umístěnéna

územiobce, snižuje o jednu dvanáctinu zakaždý kalendářní měsíc, na jehož koncill
a) ie v této nemovité věci přihlášena alespoň I ýztcká osoba,
b) poplatník nevlastnítuto nemovitou věc, nebo
c) je poplatník od poplatku osvobozen.
čl. 6
Splatnost poplatku

(1) Poplatek je splatný jednotázově, ato nejpozději do 31 . březnapříslušného kalendiářniho

roku.
(2) Vznikne-li poplatková povinnost po datu splatnosti uvedeném v odstavci 1, je poplatek
splatný nejpozději do l5. dne měsíce, který následuje po měsíci, ve kterém poplatková

povinnost vznikla,

(3) Lhůta splatnosti neskončí poplatníkovi dříve než lhůta pro podání ohlášení podle čl. 4
odst. 1 této vyhlášky,

il.,

Osvobození a úlevy
(1) Od poplatku je osvobozena osoba, které poplatková povinnost vznikla z důvodu
přihlášení v obci a která je12
a) poplatníkem poplatkuza odkládání komunálního odpadu z nemovité věci v jiné obci a má
v této iiné obci bydliště,
b) umístěna do dětského domova pro děti clo 3 let věku, školskéhozařizeni pro výkon
ústavnínebo ochranné výchovy nebo školského zaŤizení pro preventivně výchovnou péčina
základě rozhodnutísoudu nebo smlouvy,
c) umístěna ďo zaŤízenípro děti vyžadujíci okamžitou pomoc nazákladé rozhodnutí soudu,
na žádost obecního úřadu obce s rozšířenou působností, zákonného zástupce ditěte nebo
nezletilého
d) umístěna v domově pro osoby se zdravotním postiženim, domově pro seniory, domově se
zvláštním režimem nebo v chráněném bydlení, nebo
e) na zél<Iadě zákona omezena na osobní svobodě s výjimkou osoby lrykonávající trest
domácího vézení.

t0 § l0h odst.2 ve spojenís § 10o odst.2 zákona o místnich poptatcich
5 l0h odst"3 ve spojenís § l0o odst,2 zákona o mísmich poplatcich
l2 § l0g zakona o illístnich poplatcích .

12

'

(2) Od poplatku se osvobozuje osoba, které poplatková povinnost vznikla z dťrvodu
přihlášenív obci a která
a) děti do tří let věku
b) osoby s trvalým pobytem na ohlašovně
c) osoba, která se prokazatelně v mistě bydliště nejméně jeden rok nezdržuje
(3) Úleva se poskyuje osobě, které poplatková povinnost vznikla z důvodu přihlášení v obci
a lderá

Dčti a mladiství studujícímimo své bydliště s internátním pobytem
víkend, svátky, a to ve v,ýši 50% poplatku.
a)

a

přijíždějícípouze na

(4) V případě, že popiatník nesplní povinnost ohlásit údaj rozhodný pro osvobození nebo
úlevu ve lhůtách stanovených touto vyhláškou nebo zákonem, nárok na osvobození nebo
úler,u zan7ká.13

č1.8
Nar,.ýšenípoplatku
(1) Nebudou-li poplatky zaplaceny poplatníkem včas nebo ve správné výši, vyměří mu
správce poplatku poplatek platebním výměrem nebo hromadným předpisným seznamem.'n
(2) Včas nezaplacené poplatky nebo část těchto poplatků můžesprávce poplatku
trojnásobek; toto zýšeníje příslušenstvímpoplatku sledujícím jeho osud.l5

zýšit ažna

čl. 9
Odpověd nost za zaplacení poplatkul6
(1) Vznikne-li nedoplatek na poplatku poplatníkovi" ktený je ke dni splatnosti nezletilý a
nenabyl plné svéprávnosti nebo ktený je ke dni splatnosti omezen ve svéprávnosti a byl mu
jmenován opatrovník spravující jeho jrnění , pŤechází poplatková povinnost tohoto
poplatníka na zákonného zástupce nebo tohoto opatrovníka; zákonný zástupce nebo
opatrovník má stejné procesní postaveníjako poplatník.
(2)

V případě podle odstavce

1

vyměři správce poplatku poplatek zákonnému zástupci nebo

opatrovníkovi poplatníka.
(3) Je-li zákonných zástupců nebo opatrovníků více. jsou povinni plnit poplatkovou
povinnost společně a nerozdílně.

č1.10
Společná ustanovení
(l ) Ustanovení o nemovité věci se použijíobdobně i na jednotku, lserá je vymezena podle
zákana o vlastnictví bytů, spolu s touto jednotkou spojeným podílem na společných Částech
domu. a pokud je s ní spojeno vlastnictví k pozemku, tak i spolu s podílem na tomto
pozemku.l'

l3 § l 4a odst, 6 ziikorra o mistních poplatcích
14 § 11 odst. l zákonao místníchpoplatcich
l5 § 1l odst. 3 zákona o nrístních poplatcich
16 § l2 zákona o ntistnich poplatoích
17

§ l0q zákona o ntistních poplatcích

(2) Na svěřenský fond, podílový fond nebo fond obhospodařovaný penzijní společností, do
kteqých j e vložena nemovitá věc, se pro účelypoplatků za komunální odpad hledí j ako na
vlastníka této nemovité věci.18

čl. 11

přechodná ustanovení

Poplatkové povinnosti vzniklé před nabytím účinnostitéto ryhlášky se posuzují podle
dosavadních právních předpisů.

č1.12

zrušovacíustanovení
Zrušuje se obecně závazná vyhláška č.Il2015 o místnímpoplatku zapíovoz systému
shromažd'ování, sběru, přepralry,, třídění, využívárua odstraňování komunálních odpadŮ, ze
dne 27 .3 .201 5 datum schválení zastupitelstv em 2] .3 .207 5,
č1. 13

Účinnost
Tato vyhláška nab;fvá účinnostidnem 1.1.2022

M

Daniel Dostál
místostarosta

l

F

Milan Procházka
starosta

§bge Švihw
Vyvěšeno naúřední desce dne: 30.10.2021
Sejmuto z úřeďní desky dne: 5.I.2022

18 §

10r zákona

o místních poplatcích
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