
Obecne závazná vyhláška Mestyse Krtiny
c. 2 / 2007

o místním poplatku za provoz systému
shromažd'ovánÍ, sberu, prepravy, trídení,

využívání a odstranování komunálních odpadu

trvalého pobytu nebo v dusledku zmeny vlastnictví ke stavbe urcené nebo sloužící
k individuální rekreací.

CI. 4

Sazba poplatku

Zastupitelstvo Mestyse Krtiny vydalo dne 10. 12.2007 podle ustanoveni § 14 zákona
c. 565/1990 Sb., o mistních poplatcích, ve znení pozdejších predpisu a v souladu
s ustanovenimi § 10 a § 84 zákona c. 128/2000 Sb., o obcích, ve zneni pozdejšich predpisu,

tuto obecne závaznou vyhlášku.

I) Sazba poplatku pro poplatnika rocne podle cI. 2 písmoa) této vyhlášky ciní 350,- Kc
aje tvorena:

a) z cástky 250,- Kc za kalendární rok
b) z cástky 100,- Kc za kalendární rok. Tato cástka je stanovena podle skutecných

nákladu z roku 2006 a sber a svoz netrideného komunálního odpadu:
- skutecné náklady 345.794,- Kc

- pocet poplatníku hlášených v mestysi v r. 2006 - 786
- skutecné náklady na jednoho poplatnika rocne - 450,-Kc.

CI.l
2) V prípade zmeny místa trvalého pobytu nebo zmeny vlastnictví stayby, která je

urcena nebo slouží k índividuálni rekreaci v prubehu kalendárního roku, se uhradí
poplatek v pomerné výši, která odpovídá poctu kalendárních mesícu pobytu nebo
vlastnictví stavby v pfíslušném kalendárním roce. Dojde-Ií ke zmene v prubehu
kalendárního mesíce, je pro stanovení poctu mesícu rozhodný stav ke konci tohoto
mesice.

Výkon správy místních poplatku provádí Úrad mestyse ve Krtinách. Na rízení o poplatcích
se vztahuje zákon c. 337/1992 Sb., o správe daní a poplatku, ve znení pozdejších predpisu,
není-Ii zákonem c. 565/1990 Sb., o místnich poplatcích, ve zneni pozdejších predpisu

stanoveno jínak.

CI. 2
Poplatník

CI. 5

Splatnost poplatku
Poplatek platí:

a) fyzícká osoba která má v obcí trvalý pobyt; za domácnost muže být poplatek odváden

spolecným zástupcem, za rodinný nebo bytový dum vlastníkem nebo správcem;
tyto osoby jsou povinny mestysi oznámit jména a data narození osob, za které

poplatek odvádejí,
b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu urcenou nebo sloužící k individuální

rekreaci, ve které neni hlášena k trvalému pobytu žádná fyzická osoba; má-Ii k této
stavbe vlastnické právo vice osob, jsou povinny platit poplatek spolecne a nerozdílne,

a to ve výši odpovidajicí poplatku za jednu fyzickou osobu.

Poplatek je splatný nejpozdeji do 28. února - muže být uhrazen také ve dvou stejných
splátkách, vždy do 28. února a 31. slpna kalendárniho roku. V prípade vzniku poplatkové

povinnosti v p~behu roku je pomemá cást poplatku splatná soucasne s ohlášenim.

CI. 6
Osvobození

CI. 3

I) Od poplatku jsou osvobozeny:
a) osoby, které po snatku žijí trvale v zahranicí,
b) osoby, které studuji nebo pracují v zahranicí vždy po dobu delší než Y, roku,
c) osoby ve výkonu trestu odnetí svobody,
d) osoby, které se vubec nezdržuji na uvedené adrese po dobu delší než I rok.

Oznamovací povinnost

I) Poplatník uvedený v cI. 2 písmo b) této vyhláškyje povinen oznámit piscmne nebo
ústne do protokolu správci poplatku nejpozdeji do 15 dnu ode dne, kdy mu povinnost
platit tento poplatek vznikla:

a) príjmení, jméno, bydlište, rodné císlo,
b) evidencní nebo popisné císlo stavby urcené nebo sloužící k individuální

rekreaci, neni-li tato stavba oznacena evidencnim nebo popisným císlem císlo
parcelni pozemku, na kterém je tato stavba umistena.

2) Poplatnici uvedeni v cI. 2 této vyhlášky jsou povinni stejným zpúsobem a ve stejné
lhute oznámit správci poplatku záník své poplatkové povinuosti v dusledku zmeny

2) Vznik nároku na osvobození od placení poplatku je poplatník povinen správci
poplatku oznámit písemne nebo ústne do protokolu ve lhute do 10 dnu ode dne,
kdy nastala skutecnost zakládající nárok na osvobození. Stejným zpúsobem a ve stejné
lhute je poplatník povinen oznámit zánik nároku na osvobození.

CI.7

Úlevy

Nárok na úlevu na poplatku má díte vykonávajícípovinnou školní docházku
v internátnímzarízení zvláštní školy ve výši 100,- Kc.

CI. 8
I) Nebudou-Ii poplatky zaplaceny (odvedeny) vcas nebo ve správné výši, vymerí obec

poplatek platebním výmerem. Vcas nezaplacené (neodvedené) poplatky nebo jejich
nezaplacenou (neodvedenou) cást muže obec zvýšit až na trojnásobek.
Vymerené poplatky se zaokrouhlují na celé komny nahoru.

2) Pokud poplatnik nesplní ve stanovené lhute svoji oznamovací povinnost vyplývaj ící
z této vyhlášky nebo uloženou rozhodnutím podle zákona c. 337/1992 Sb., o správe

daní a poplatkú, ve znení pozdejších predpisu, muže mu správce poplatku opakovane
uložít pokutu za nesplneni povinnosti nepenežíté povahy ve smyslu ustanovení § 37
a § 37a citovaného zákona.

CI. 9

I) pokud poplatník nebo plátce nespIni svoji poplatkovou povinnost stanoveuou touto
obecne závaznou vyhláškou, lze dlužné cástky vymerit nebo domerít do 3 let od konce
kalendárního roku, ve kterém poplatková povinnost vznikla.

2) Byl-li pred uplynutím této lhuty ucinen úkon smerující k vymerení nebo domerení
poplatku, beží triletá Ihúta znovuod konce roku, v nemž byl poplatník nebo plátce
o tomto úkonu písemne uvedomen. Vymeritnebo domerit poplatek však lze
nejpozdeji do 10 let od konce kalendárního roku, ve kterém poplatková povinnost
vznikla.

CI. 10

Správce poplatku muže na žádost poplatníka z duvodu odstranení tvrdosti poplatek
nebo jeho príslušenství zcela neho cástecne promínout.

CI. 11
Nabytím úcinnosti této vyhlášky se zrušuje Obecue závazná vyhláška Obce Krtiny c. 1/2007

o místních poplatcích ze dne 28.3.2007.
Tato obecne závazná vyhláška nabývá úcinnosti dnem vyhlášení.
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Prof. MUDr. Hana Kubešová, CSc.

místostarostka

Ing. Josef Bednár
starosta
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