
 

O B E C  N O V O S E D L Y 

O B E C N Ě Z Á V A Z N Á V Y H L Á Š K A 

č. 1/2019 

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

a odstraňování komunálních odpadů. 

  

  

Zastupitelstvo obce Novosedly se na svém zasedání dne 3.11.2003 usneslo vydat na základě § 14 

odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s 

ustanoveními § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecních zřízení), 

ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku.  

  

Čl. 1 Základní ustanovení 

  

1) Obec Novosedly vybírá místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, 

třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. 

  

2) Řízení o poplatcích vykonává obecní úřad Novosedly.  

  

Čl. 2 Poplatník 

  

 Odst. 1) Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a 

odstraňování komunálních odpadů platí 

a) fyzická osoba, 

1. která má v obci trvalý pobyt, 

2. které byl podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky povolen trvalý pobyt 

nebo přechodný pobyt na dobu delší než 90 dnů, 

3. která podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky pobývá na území České 

republiky přechodně po dobu delší 3 měsíců, 

4. které byla udělena mezinárodní ochrana podle zákona upravujícího azyl nebo dočasná ochrana 

podle zákona upravujícího dočasnou ochranu cizinců, 

b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný 

dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba, a to ve výši odpovídající poplatku za 

jednu fyzickou osobu; má-li ke stavbě určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinnému domu 

vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně. 

Odst. (2) Za fyzické osoby tvořící domácnost může poplatek platit jedna osoba. Za fyzické osoby 

žijící v rodinném nebo bytovém domě může poplatek platit vlastník nebo správce. Osoby, které platí 

poplatek za více fyzických osob, jsou povinny obecnímu úřadu oznámit jméno, popřípadě jména, 

příjmení a data narození osob, za které poplatek platí. 

Odst. (3) Od poplatku je osvobozena fyzická osoba podle odstavce 1 písm. a), která je 



 

a) umístěna do dětského domova pro děti do 3 let věku, školského zařízení pro výkon ústavní nebo 

ochranné výchovy nebo školského zařízení pro preventivně výchovnou péči na základě rozhodnutí 

soudu nebo smlouvy, 

b) umístěna do zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc na základě rozhodnutí soudu, na žádost 

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

c) umístěna v domově pro osoby se zdravotním postižením, domově pro seniory, domově se 

zvláštním režimem nebo chráněném bydlení. 

d) starší 65 let k 1.1. kalendářního roku trvale bydlící ve zpoplatněné nemovitosti samostatně, nebo s 

osobou starší  

e) druhá a další osoba hlášená ve zpoplatněné nemovitosti 

Odst. (4) Poplatek se platí obci, na jejímž území je fyzická osoba hlášena k pobytu, nebo obci, na 

jejímž území se nachází stavba určená k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům. 

Odst. (5) Sazbu poplatku tvoří 

a) částka  10 Kč za osobu uvedenou v odstavci 1 a kalendářní rok a 

b) částka stanovená na základě skutečných nákladů obce předchozího kalendářního roku na sběr a 

svoz netříděného komunálního odpadu tj. 290 Kč za osobu uvedenou v odstavci 1 a kalendářní rok. 

Odst. (6) V případě změny místa pobytu fyzické osoby, změny vlastnictví stavby určené k 

individuální rekreaci, bytu nebo rodinného domu nebo změny umístění podle odstavce 3 v průběhu 

kalendářního roku, se poplatek platí v poměrné výši, která odpovídá počtu kalendářních měsíců 

pobytu, vlastnictví nebo umístění v příslušném kalendářním roce. Dojde-li ke změně v průběhu 

kalendářního měsíce, je pro stanovení počtu měsíců rozhodný stav k poslednímu dni tohoto měsíce. 

 

Čl. 3 Ohlašovací povinnost 

  

Poplatník podle Čl. 2 této vyhlášky je povinen ohlásit správci poplatku vznik a zánik jeho poplatkové 

povinnosti v důsledku změny trvalého pobytu v obci nebo vlastnictví k nemovitosti a to nejpozději 

do 10 dnů ode dne, kdy tato změna nastala. 

 

  

  

Čl. 4 Sazba poplatku 

  

Sazba poplatku pro poplatníka podle Čl. 2 této vyhlášky činí 300,- Kč za kalendářní rok dle čl.2 

odst.5.  

Částka podle písmena b) je stanovena podle skutečných nákladů obce předchozího roku 2018 na sběr 

a svoz netříděného komunálního odpadu ale není použita v maximální výši. 

Rozúčtování nákladů je provedeno v příloze, která je nedílnou součástí této vyhlášky. 

  

V případě změny místa trvalého pobytu nebo změny vlastnictví stavby, která je určena nebo slouží k 

individuální rekreaci v průběhu kalendářního roku, se uhradí poplatek v poměrné výši, která odpovídá 

počtu kalendářních měsíců pobytu nebo vlastnictví stavby v příslušném kalendářním roce. Dojde-li 



 

ke změně v průběhu kalendářního měsíce, je pro stanovení počtu měsíců rozhodný stav na konci 

tohoto měsíce.  

  

Čl. 5 Splatnost 

  

Poplatek je splatný nejpozději do 30. června běžného roku. Poplatek je možno uhradit v hotovosti v 

pokladně obecního úřadu nebo bezhotovostně na účet 8123291/0100. 

  

 

Čl. 6 

 Ustanovení společná a závěrečná 

  

K odstranění tvrdosti může obec na základě žádosti poplatníka poplatek nebo jeho 

příslušenství zcela nebo částečně prominout. 

  

Čl. 7 Sankce 

  

1) Při nesplnění poplatkové povinnosti tím, že poplatky nebudou zaplaceny (odvedeny) včas, 

nebo ve správné výši vyměří obecní úřad poplatek platebním výměrem, takové poplatky může 

zvýšit až na trojnásobek. Dlužné částky lze vyměřit nebo doměřit do 3 let od konce 

kalendářního roku, ve kterém poplatková povinnost vznikla. Pro běh této lhůty a promlčení 

poplatkové povinnosti se použije ust. § 12, odst. 2 zákona o místních poplatcích.  

2) Při porušení stanovených povinností nepeněžité povahy může obecní úřad uložit poplatníkovi 

pokutu podle zvláštního zákona 1). 

  

  

Čl. 9 

  

Při řízení ve věcech místních poplatků se použije zvláštní zákon1), není-li v zákoně o místních 

poplatcích stanoveno jinak. 

  

Čl. 10 

  

1) Zrušuje se obecně závazná vyhláška č. 3/2002 o místním poplatku za provoz systému 

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

2) Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dne ……. 

  

 

1) zákon č. 337/1992 Sb. o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů 

  



 

  

  

  

  

Starosta obce        Místostarosta obce 

Jiří Janus        Ing. Bohumil Hradecký 

 

  

  

Vyvěšeno na úřední desce dne 28.12.2018   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příloha - rozúčtování nákladů obce na sběr a svoz netříděného komunálního 

odpadu: 

měsíc náklady  počet obyvatel   352 



 

leden 18 13 168,00  počet samostatných staveb 31 

únor 18 14 151,00  poplatníků   383 

březen 18 13 681,00       

duben 18 14 558,00       

květen 18 13 999,00       

červen 18 7 228,00       

červenec 18 6 707,00       

srpen 18 7 038,00       

září 18 7 050,00       

říjen 18 6 733,00       

listopad 18 14 024,00       

prosinec 18 20 033,00       

CELKEM 138 370,00  náklad na 1 poplatníka   361,28 Kč 
  

  

  

Náklady obce v roce 2018 na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu celkem (včetně likvidace 

odpadu od právnických osob a fyzických osob oprávněných k podnikání): 138 370,00 Kč 

  

Počet osob s trvalým pobytem v obci:       352  

  

  

Počet fyzických osob vlastnících v obci stavbu určenou nebo sloužící k individuální rekreaci:  31 

  

Celkem poplatníků:    383     

  

Náklady obce v roce 2018 na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu rozúčtované na 1 

poplatníka: 361,28 Kč  a tedy maximální poplatek podle čl.2 odst.2 písmene b.  

  

  

  


