
OBEC JANKOV
obecně závazná vyh|áška č,.112014

o mÍstním poplatku za p?ovoz systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění' využívání a odstraňování komunálních odpadů

Zastupite|sfuo obce Jankov se na svém zasedání dne 17. května 2014 usnesením č. 4
usnes|o vydat na zák]adě $ 14 odst. 2 záRona č. 565/1990 Sb., o místních pop|atcích, ve
znění pozdějších předpisů, a vsou|adu s s 10 písm. d) a S &4 odst. 2 písm. h) zákona č.
128/2000 Sb. o obcÍch (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně
závaznou vyh|ášku (dá|e jen 

'vyhláška.):

čt. t
Úvodní ustanovení

(1) obec Janko touto vyh|áškou zavádí
shromaŽďování, sběru, přepravy, třídění,
odpadů (dále jen 

'pop|ateK).
(2) Řízení o pop|atcích vykonává obecní úřad.í

čt. z
PopIatník

(1) Pop|atek za pÍovoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, vyuŽívání
a odstraňování komuná|ních odpadů p|atí2:

a) fyzická osoba,

1. kteÉ má v obcitrva|ý pobyt,

2. které by| podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České
repub|iky povo|en trva|ý pobyt nebo přechodný pobyt na dobu de|ší než
90 dnů,

3. která podle ákona upravujícího pobyt cizincŮ na rizemí České repub|iky
pobwá na území České repub|iky přechodně po dob'r de|ší 3 měsíců,

' 4. které by|a udělena mezínárodní ochrana pod|e zákona upravujícího azy|
nebo doěasná ochrana pod|e zákona upravujícího doěasnou ochranu
cizinců,

b) flpická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuá|ní rekreaci, byt
nebo rodinný dům, ve kterých není h|ášena k pobytu Žádná fyzická osoba, a to
ve výši odpovídající pop|atku za jednu fyzickou osobu; má.|i ke stavbě urěené

' s 14 odst. 3 zákona č. 565/1990 Sb., o m|sÍtíďt p@tciďr, ve zněnl pozdějšiďr předpisů (dá|e jen 
'zákono místnich poplatcích")

, s 1ob odst. 1 ákona o mistn|ďr posatcíďr

místní pop|atek 7a provoz systému
využívání a odstraňování komuná|níďt



k individuální rekreaci, bytu nebo rodinnému domu vlastnické právo více osob,
jsou povinny p|atit pop|atek spo|ečně a nerozdílně.

@ Zaýické osoby tvořící domácnost může pop|atek p|atit jedna osoba. zatw.cké osoby
Žjící v rodinném nebo bytovém domě můŽe pop|atek platit v|astník nebo správce.
osoby, kteÉ platí poplatek za více fyzických osob, jsou povinny obecnímu úřadu
oznámit jméno, popřípadě jména, příjmení a data narození osob, za kteÉ pop|atek
p|atí.3

čl. s
oh|ašovací povinnost

(1) Pop|atník je povinen ohlásit správci pop|atku rrznik své pop|atkové povinnosti
neipozději do 30 dnŮ ode dne, kdy mu povinnost p|atit tento poplatek rznikta, případně
doložit existenci skutďností zak|ádajících nárok na osvobození nebo ú|evu od
poplatku.

(2) Pop|atník d|e ěl. 2 odst. 1 této vyh|ášky je povinen oh|ásit spÉvci poplatku jméno,
popřípadě jména, a plíjmení, místo pobytu, popfipadě da|ší adresy pro doručování.

(3) Poplatník d|e ě|. 2 odst. 1 písm. b) vyh|ášky je povinen ohlásit také evidenční nebo
popisné čís|o stavby urěené k individuá|ní rekreaci nebo rodinného domu; není.|i
stavba nebo dům označena evidenčním nebo popisným ěís|em, uvede pop|atník
parce|ní čísto pozemku, na kterém je tato stavba umístěna. V případě bytu je pop|atník
povinen oh|ásit orientaění nebo poplisné čís|o stavby, ve které se byt nachází, a čÍslo
bytu' popřípadě popis umístění v budově, pokud nejsou byty očís|ovány.

(4) Stejným způsobem a ve stejné |hůtě jsou pop|atníci povinni oh|ásit správci pop|atku
zánik své pop|atkové povinnosti v důs|edku změny pobytu nebo v důsledku změny
v|astnictví ke stavbě určené k individuá|ní rekreaci, bytu nebo rodinnému domu.

(5) Pop|atník, který nemá sídlo nebo byd|iště na území č|enského státu Evropské unie,
jiného sm|uvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru nebo Švýcarské
konfederace, uvede také adresu svého zmocněnce v tuzemsku pro doruěování.l

(6) Dojde-|i ke změně údajů uvedených v oh|ášenÍ, je pop|atník povinen tuto změnu
oznámit do 15 dnŮ ode dne, kdy nasta|a.5

čl. n
Sazba poplatku

(1) Sazba poplatku ěiní 500,. Kč a je tvořena:
a) z částky 250 . Kč za ka|endářrrí rok a
b) z částky 250'- Kč za ka|endářní rok. Tato ěástka je stanovena na základě

skuteěných nák|adů obce předchozího kalendářního roku na sběr a svoz
netříděného komuná|ního odpadu za poplďníka a ka|endářní rok.

3 s í0b odst. 2 ákona o míshíďr pop|atďďr
. s 14a odst.2 ákona o místníďr pop|atcíďr
5 $ í4a odst' 3 ákona o místníďt pop|atcíďr



(2) Skutečné náklady za rok 2013 na sběr a svoz netříděného komuná|ního odpadu činily:
19 000,. Kě a by|y rozúčtovány takto:
Nák|ady 19 000,. Kč dě|eno 49 (32 po&t osob s pobytem na území obce + 17 počet
staveb určených k individuální rekreaci, bytů a rodinných domů, ve ktených není
h|ášena k pobytu Žádná tyzická osoba) = 387,. Kč. z této částky je stanovena sazba
poplatku d|e ě|.4 odst. í písm. b) vyh|ášky ve výši250,. Kč.

(3) V případě změny místa pobytu fyzické osoby, změny v|astnictví stavby urěené
k individuá|ní rekreaci, bytu nebo rodinného domu v prŮběhu kalendářního roku se
poplatek p|atí v poměrné výši, která odpovídá poětu kalendářních měsícu pobytu nebo
v|astnictví v přís|ušném ka|endářním roce. Dojde.|i ke změně v pruběhu ka|endářního
měsíce, je pro stanovení počtu měsíď rozhodný stav k poslednímu dnitohoto měsíce.6

ěl. s
Splatnoet poplatku

(1) Poplatek je sp|atný jednorázově ato nejpozději do 3í. března příslušného
kalendářtího roku.

(2) Vznikne.|i pop|atková povinnost po datu sp|atnosti uvedeném vodst. 1, je pop|atek
splatný nejpozdějido 15. dne měsíce, ktery následuje po měsíci, ve kterém pop|atková
povinnost vznik|a, nejpozdějivšak do konce pffs|ušného ka|endářního roku.

Čt. e
Navýšení pop|atku

(1) NebudouJi pop|atky zaplaceny poplďníkem včas nebo ve správné výši' vyměří mu
obecní úřad pop|atek platebním výměrem nebo hromadným předpisným seznamem.7

@ Včas nezap|acené nebo neodvedené pop|atky nebo část těchto pop|atků mŮŽe obecní
úřad a{šit aŽ na trojnásobek; toto zvýšení je přís|ušenstvím poplatku.8

ět. z
odpovědnost za zap|acenÍ poplat<u

(1) Je-li pop|atník v době wniku povinnosti zap|atit pop|atek nezleti|ý, odpovídají za
zap|acení pop|atku tento pop|atník a jeho zákonný zástupce spo|ečně a nerozdílně;
zákonný zástupce má v takovém případě stejné procesní postavení jako pop|atník.g

@ Nezap|atí-|i pop|atek pop|atník nebo jeho ákonný zástupce, vyměří obecnÍ úřad
pop|atek jednomu z nich.ío

6 s 10b odst. 5 ákona o m|stníďr pop|atclďr
7 g tí odst' í zákona o mlstníďt pop|atcíďr
8 g tt odst. 3ákona o mistníďr poplatcíďr
, s 12 odst. 1 ákona o místníďr pop|atclch
'0 $ 12 odst.2ákona o místníďt pop|atcÍďr



r

čl. g

Přechodné a zrušovací ustanovení
Zrušuje se obecně závazná vyh|áška ě,. a2u1, ze dne 1. listopadu 20,|1 o místním pop|atku
za provoz systému shromaŽďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů

Pop|atkové povinnosti yzniklé před nabytím úěinnost této vyhlášky se posuzují pod|e
dosavadních právních předpisů'

ěl. g

Úěinnogt

Tato vyh|áška nabývá účinnosti dne 1 .7.2014

.h**".
místostarosta

Vyvěšeno na úřední desce dne: 18. 5.2014

Sejmuto z úřední desky dne: 3. 6.2014

starosta
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