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OBECNĚ  ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE  VÁŽANY 
č.1/2005 

 
O MÍSTNÍM  POPLATKU  ZA  PROVOZ  SYSTÉMU  
SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU, PŘEPRAVY, TŘÍDĚNÍ, 
VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ  KOMUNÁLNÍCH 

ODPADŮ 
 

Zastupitelstvo obce Vážany se na svém zasedání dne 27.12.2004 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. i) zákona č. 128/2000Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku ( dále jen vyhláška )                     
 
 
 
 

ČÁSTI. 
OBECNÁ ČÁST 

 
Článek 1 

Základní ustanovení 
 
 
 
1.1 Tato obecně závazná vyhláška (dále jen vyhláška) stanoví poplatek  za provoz systému  

shromažďování, sběru ,přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 
na území obce Vážany (dále jen obec) dle zákona č. 565/1990Sb.§ 1. odst. h.  o místních 
poplatcích ve znění pozdějších předpisů a v návaznosti na obecně závaznou vyhlášku 
obce, o systému  shromažďování, sběru , přepravy, třídění, využívání a odstraňování 
komunálních odpadů, včetně systému nakládání se stavebním odpadem. Vyhláška 
stanoví nejen výši poplatku, ale i způsob jeho výběru. 

 
 
 
 

Článek  2 
Vymezení pojmů 

 
 
2.1. Poplatníkem je fyzická osoba , která má v obci trvalý pobyt, a fyzická osoba, která má ve 

vlastnictví stavbu určenou nebo sloužící k individuální rekreaci, ve které není hlášena 
k trvalému pobytu žádná fyzická osoba. 

2.2. Společný zástupce je fyzická osoba, která odvádí poplatek za poplatníky, vystupující ve 
společné věci. 

2.3. Správce poplatku je obec , která poplatek ve svém území zavedla. 
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Článek  3 
Poplatek 

 
 
3.1. Za domácnost může být poplatek odváděn společným zástupcem. Za rodinné nebo 

bytové domy , ve kterých mají fyzické osoby trvalý pobyt, může odvádět poplatek 
vlastník nebo správce budovy či nemovitosti. V takovém případě odvádí poplatek 
společný zástupce zvolený spoluvlastníky nebo určený správcem poplatku, pokud si 
spoluvlastníci společného zástupce nezvolí. 

3.2. Poplatek odvádí i vlastník stavby , která se nachází na území obce a je určena nebo 
slouží k individuální rekreaci. 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. V takovém případě poplatek odvádí společný zástupce zvolený 
spoluvlastníky nebo určený správcem poplatku, pokud si spoluvlastníci společného 
zástupce nezvolí. 

3.3. Poplatek, který odvádí společný zástupce, vlastník nebo správce budovy či nemovitosti 
se rozúčtovává na jednotlivé poplatníky. 

 
 
 
 
 

Článek  4 
Ohlašovací povinnost 

 
 

4.1. Poplatník, společný zástupce, vlastník nebo správce budovy či nemovitosti ohlásí správci 
poplatku vznik nebo zánik poplatkové povinnosti do  15 dnů ode dne , kdy tato 
skutečnost nastala.Tuto povinnost splní tím, že správci poplatku doručí prohlášení o 
poplatku, jehož náležitosti jsou  uvedeny v příloze č. 1 této vyhlášky. 

4.2. V rámci ohlašovací povinnosti uvede poplatník, společný zástupce, vlastník nebo 
správce nemovitosti své jméno, příjmení, rok narození a trvalý pobyt.Poplatník, který je 
vlastníkem stavby v katastru obce, která slouží nebo je určena k individuální rekreaci, 
v níž není k trvalému pobytu hlášena žádná fyzická osoba, uvede rovněž číslo popisné 
této stavby. Pokud stavba není takto označena, uvede parcelní číslo pozemku, na němž je 
stavba umístěna. 

4.3. Společný zástupce, vlastník nebo správce nemovitosti jsou povinni správci poplatku 
oznámit jména, příjmení, a data narození osob, za které poplatek odvádějí. 

4.4. Poplatník je povinen oznámit společnému zástupci, vlastníku nebo správci nemovitosti 
každou skutečnost, mající vliv na výši poplatku.     
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ČÁST  II 
PLACENÍ POPLATKU  

 
Článek  5 

Výše poplatku 
 
 
 

5.1 Poplatek za komunální odpad se stanovuje ve výši: 
a) 300,-Kč na fyzickou osobu starší 15-ti let za kalendářní rok , která má na území obce                              

           trvalý pobyt 
       b) 200,-Kč  na fyzickou osobu mladší 15-ti let za kalendářní rok , která má na území obce   
            trvalý  pobyt 
       c) 300,-Kč  na fyzickou osobu  za kalendářní rok , která je vlastníkem stavby určené nebo                
           sloužící k individuální rekreaci a nacházející se na území obce 
 
5.2   Sazba poplatku pro poplatníka podle odst. 5.1. písm. a) je tvořena: 

a) z částky 200Kč za osobu poplatníka a kalendářní rok 
b) z částky 100Kč za osobu poplatníka a kalendářní rok, tato částka je stanovena na 

základě rozúčtování skutečných nákladů na sběr a svoz netříděného  komunálního 
odpadu na osobu za předchozí rok. 

 
5.3.  Sazba poplatku pro poplatníka podle odst. 5.1. písm. b) je tvořena: 

a) z částky 200Kč za osobu poplatníka a kalendářní rok 
 
5.4   Sazba poplatku pro poplatníka podle odst. 5.1. písm. c) je tvořena: 

a)  z částky 200Kč za osobu poplatníka a kalendářní rok 
b) z částky 100Kč za osobu poplatníka a kalendářní rok, tato částka je stanovena na 

základě rozúčtování skutečných nákladů na sběr a svoz netříděného  komunálního 
odpadu na osobu za předchozí rok. 

 
5.5 Skutečné náklady na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu 

V roce 2004       66 652,-Kč 
Počet poplatníků       204 
Náklady na jednoho poplatníka     326,72Kč 
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Článek  6 
Splatnost poplatku 

 
6.1 Poplatek je splatný každoročně  nejpozději do konce měsíce března, platí se předem na 

celý kalendářní rok 
6.2 Poplatek se platí správci poplatku 

a)bezhotovostním převodem z účtu vedeného u banky na příslušný účet správce poplatku. 
b)v hotovosti  

1. prostřednictvím banky nebo držitele poštovní licence na příslušný účet 
správce poplatku 

2. na obecním úřadě osobě pověřené správcem poplatku výhradně přijímat 
platby na poplatek v hotovosti; na přijatou platbu je správce poplatku povinen 
vydat potvrzení 

       c)přeplatkem na jiném poplatku 
 
6.3 V případě změny místa trvalého pobytu nebo změny vlastnictví stavby, která je určena 

nebo slouží k individuální rekreaci v průběhu roku se hradí poplatek v poměrné výši, 
která odpovídá počtu kalendářních měsíců pobytu nebo vlastnictví stavby v příslušném 
roce. Dojde-li ke změně v průběhu kalendářního měsíce , je pro stanovení počtu měsíců 
rozhodný stav na konci tohoto měsíce. 

6.4 Nebude-li poplatek zaplacen včas nebo ve správné výši, vyměří jej správce poplatku 
platebním výměrem. 

 
 
 
 
 

Článek  7 
Ohlašovací povinnost 

 
 

8.1  Poplatník je povinen ohlásit správci poplatku vznik poplatkové povinnosti do 15-ti dnů .                                                                                                                     
       Ve stejné lhůtě je poplatník povinen ohlásit správci poplatku zánik jeho poplatkové 
povinnosti. 
 
 
 
 
 

ČÁST III 
SPOLEČNÁ AB ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

 
Článek 8 
Sankce 

 
 

9.1 Nebude-li poplatek zaplacen včas nebo ve správné výši, vyměří správce poplatku 
poplatek platebním výměrem. Včas nezaplacený poplatek nebo jejich nezaplacenou část 
může obec zvýšit až na trojnásobek. 
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9.2 Tomu kdo nesplní ve lhůtě stanovené touto vyhláškou nebo rozhodnutím  povinnost                                              
nepeněžité povahy, může správce poplatku uložit pokutu podle ustanovení § 37a§37a 
zákona č.337/1992Sb., o správě daní a poplatků ve znění pozdějších předpisů. 

9.3 Pokud poplatník nesplní svoji  poplatkovou povinnost určenou touto obecně závaznou 
vyhláškou, lze dlužný poplatek vyměřit do tří let od konce kalendářního roku, ve kterém  
poplatková  povinnost vznikla. 

9.4 Obec která poplatky spravuje, může na žádost poplatníka z důvodu odstranění tvrdosti 
poplatek nebo jeho příslušenství zcela nebo částečně prominout. 

 
Článek 10 

Zrušující ustanovení 
 
10.1 Tato obecně závazná vyhláška ruší obecně závaznou vyhlášku obce Vážany č. 4/2004. 
 
 
 
 
Tato vyhláška nabývá účinnosti dne  12.01.2005 
 
 
 
 
 
 
 
 
             starosta                                                                                     místostarosta 


