
OBEC  H N A N I C E 

 

Obecně závazná vyhláška 

obce Hnanice 

č. 1/2012 

 
o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, 

třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů  

  

           Zastupitelstvo obce Hnanice se na svém zasedání dne 16.12.2011 se  usneslo vydat na 

základě § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších 

předpisů  a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb.  o obcích 

(obecní zřízení)  ve znění pozdějších předpisů,  tuto obecně závaznou vyhlášku:  

 

Čl. 1 

Úvodní ustanovení 

 

 (1) Obec Hnanice touto obecně závaznou vyhláškou zavádí místní poplatek za provoz 

systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních 

odpadů (dále jen „poplatek“). 

 

 (2) Správu poplatku provádí Obecní úřad. 

 

Čl. 2 

Poplatník 

 

 Osoby poplatníků jsou určeny v § 10b zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, 

ve znění pozdějších předpisů.
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Čl. 3 

Ohlašovací povinnost 

 

 (1) Poplatník je povinen správci poplatku ohlásit písemně nebo ústně do protokolu 

vznik poplatkové povinnosti do 15 dnů.  

 

 (2) V rámci ohlašovací povinnosti poplatník uvede ve svém poplatku příjmení, jméno, 

rodné číslo, adresu trvalého pobytu, adresu bydliště, pokud je od adresy trvalého pobytu odlišná. 
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 
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 Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních 

  odpadů platí 

a)  fyzická osoba, která má v obci trvalý pobyt; za domácnost může být poplatek odváděn společným zástup-  

     cem, za rodinný nebo bytový dům vlastníkem nebo správcem; tyto osoby jsou povinny obci oznámit jména 

     a data narození osob, za které poplatek odvádějí, 

 b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou nebo sloužící k individuální rekreaci, ve které není  

     hlášena k trvalému pobytu žádná fyzická osoba; má-li k této stavbě vlastnické právo více osob, jsou povinny  

     platit poplatek společně a nerozdílně, a to ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu. 



rovněž číslo popisné nebo evidenční této stavby; pokud stavba není takto označena, uvede 

parcelní číslo pozemku, na němž je stavba umístěna. 

 

 (3) Poplatník podle čl. 2 odst. 1 písm. a) této vyhlášky je povinen ohlásit správci 

poplatku zánik jeho poplatkové povinnosti v důsledku změny trvalého pobytu v obci, a to 

nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy tato změna nastala. 

  

 (4) Poplatník podle čl. 2 odst. 1 písm. b) této vyhlášky je povinen ohlásit správci 

poplatku zánik jeho poplatkové povinnosti v důsledku změny vlastnictví ke stavbě určené 

nebo sloužící k individuální rekreaci a to do 15 dnů ode dne, kdy tato změna nastala. 

 

Čl. 4 

Sazba poplatku 

 

 (1) Sazba poplatku pro poplatníka podle čl. 2 činí 450,-  Kč a je tvořena: 

 

a) z částky 200,- Kč za osobu a kalendářní rok;   

 

b) z částky 250,- Kč za kalendářní rok, stanovené na základě skutečných nákladů obce 

předchozího roku na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu za osobu a kalendářní 

rok.  

 

     (2) Rozúčtování nákladů předchozího roku za sběr a svoz netříděného komunálního odpadu 

za osobu je obsaženo v příloze této obecně závazné vyhlášky. 
 

Čl. 5 

Splatnost poplatku 

 

 Poplatek je splatný jednorázově nejpozději do 30.4.2012. V případě, kdy poplatková 

povinnost za domácnost převyšuje částku 450,- Kč, je možno poplatek zaplatit ve dvou  

stejných splátkách s termíny splatnosti 30.4.2012 a 30.9.2012. 

 

Čl. 6 

Osvobození  

 

 (1) Od poplatku se osvobozují:       

 

1) Od poplatku je osvobozeno třetí a další nezaopatřené dítě, žijící ve společné domácnosti; 

2) Od poplatku jsou osvobozeny fyzické osoby po dobu výkonu trestu odnětí svobody a 

vazby; 

3) Od poplatku jsou osvobozeny fyzické osoby žijící v domovech důchodců, ústavech sociální 

péče a obdobných zařízeních, ve kterých nemají trvalý pobyt; 

4) Úleva 50% z výše poplatku se poskytuje fyzickým osobám studujícím a při této příležitosti 

ubytovaným po celý školní rok mimo obec Hnanice; 

5) Od poplatku jsou osvobozeny fyzické osoby, kterým byl údaj o místě trvalého pobytu 

úředně zrušen v souladu se zákonem a jejich místem trvalého pobytu je sídlo ohlašovny – 

Obecní úřad Hnanice; 



 Vznik nároku na osvobození je podle odst. 1 až 4 poplatník ohlásit ve lhůtě do 15 dnů 

ode dne, kdy nastala skutečnost, zakládající nárok na osvobození, písemně správci poplatku. 

Ve stejné lhůtě je poplatník povinen ohlásit i zánik nároku na osvobození. Nárok na 

osvobození dle odst. 2 až 4 jsou fyzické osoby povinny doložit příslušným potvrzením. Nárok 

na osvobození třetího a dalšího nezaopatřeného dítěte staršího 15 let dle odst. 1 jsou fyzické 

osoby povinny doložit potvrzením zařízení, kde se dítě připravuje na budoucí povolání. 

 Vznikne-li nárok na osvobození v průběhu měsíce, uplatní se osvobození od prvního 

dne následujícího měsíce. Zanikne-li nárok na osvobození v průběhu měsíce, uplatní se 

osvobození do konce měsíce předcházejícího. 

 

Čl. 7 

Navýšení poplatku 

 

 Nezaplacení poplatku včas nebo ve správné výši podléhá zvýšení poplatku podle § 11 

zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.
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Čl. 8 

Zrušovací a přechodné ustanovení 
 

 Zrušuje se obecně závazná vyhláška č.1/2011 o místním poplatku za provoz systému 

shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.  

  

Na právní vztahy vzniklé přede dnem nabytí účinnosti této obecně závazné vyhlášky 

se vztahují ustanovení dosavadní obecně závazné vyhlášky. 

 

Čl. 9 

Účinnost 

 Tato obecně závazná vyhláška obce nabývá účinnosti dnem 1.1.2012 

          

 

  

          Podpis Podpis 

 

…………………..  ………………………… 

Bc Martin Dvořák                                                                                     Jiří Musil 

   místostarosta starosta 

 

 

 

 

 

Vyvěšeno na úřední desce dne: 17.12.2011 

 

Sejmuto z úřední desky dne:  2.1.2012 
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 Nebudou-li poplatky zaplaceny (odvedeny) včas nebo ve správné výši, vyměří obec poplatek platebním  

  výměrem. Včas nezaplacené poplatky nebo jejich nezaplacenou (neodvedenou) část může obec zvýšit až na  

  trojnásobek. Vyměřené poplatky se zaokrouhlují na celé koruny nahoru. 



Příloha OZV č. 1/2012  

 

 

 

Výpočet složky B poplatku obce: 

 

řádek povinný výpočet řádek výpočet 

1 Počet trvale žijících obyvatel v obci  334 

2 Počet rekreačních objektů (chalupy, chaty …)  7 

3 Počet poplatníků dle OZV o místních poplatcích ř.1 + ř.2 341 

4 Skutečné náklady na svoz(bez odstranění odpadu) 

za rok 2010 (.A.S.A.) 

 79 340,00 Kč 

5 Složka B poplatku (§ 10b odst.b, zák. 565/1990 

Sb. o místních poplatcích 

ř.4 : ř.3 232,67 Kč 
max. 250 Kč 

  

 

 

 

Výpočet složky A poplatku obce: 

 

 

řádek nepovinný výpočet řádek výpočet 

6 Předpokládané náklady na provoz systému 

shromažďování, sběru, přepravy, třídění, 

využívání a odstraňování komunálního odpadu 

  

195 000,00 Kč 

7 Počet poplatníků dle OZV o místních poplatcích ř.3 341 

8 Předpokládaná částka složky A poplatku (§ 10b 

odst.a, zák. 565/1990 Sb. o místních poplatcích) 

ř.6 : ř.7 571,85 Kč 
max. 250 Kč 

 

 

 
Poznámka: 

Složku A není nutno prokazovat, proto je možné stanovit její výši na maximální hranici 250 Kč, aby obce získala 

dostatečné množství finančních prostředků na úhradu nákladů spojených s likvidací odpadů. 

 

Vysvětlivky: 

ř. 1 skutečný počet hlášených obyvatel dle evidence občanů; 

ř. 2 objekty, ve kterých nejsou hlášeny žádné osoby k trvalému pobytu; 

 

 

 

 

 

Vyvěšeno na úřední desce dne: 17.12.2011 

 

Sejmuto z úřední desky dne: 2.1.2012 
 

 

 

 

 


