
 
OBEC HRADČANY 

 

Obecně závazná vyhláška 

obce Hradčany 

č. 2/2011, 

 

o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,  
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 

__________________________________________________________________________ 

 

Zastupitelstvo obce Hradčany se na svém veřejném zasedání dne 19.12.2011 usnesením č. 
11/2011  usneslo vydat ustanovením § 14 odst. 2 zákona 565/1990 Sb., o místních 
poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ust. § 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 

Předmět poplatku, poplatník, správce poplatku 

 

1) Obec Hradčany touto vyhláškou zavádí místní poplatek za provoz systému 

shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních 
odpadů (dále jen „poplatek“) na území obce Hradčany. 

2) Poplatek platí poplatník. Poplatníkem je: 
a) Fyzická osoba, která má na území obce Hradčany trvalý pobyt; za domácnost 

může být poplatek odváděn společným zástupcem, za rodinný nebo bytový 
dům vlastníkem; tyto osoby jsou povinny oznámit správci poplatku jména a 
data narození osob, za které poplatek odvádějí¹) 

b) Fyzická osoba, která má na území obce Hradčany 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.²) 

3) Řízení o poplatcích vykonává Obecní úřad Hradčany ³), (dále jen „správce 
poplatku“)    

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------- 

¹)  §10b odst. 1 písm. a) zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších  předpisů 

²)  §10b odst. 1 písm. b) zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších  předpisů 

³) §14 odst. 3 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších  předpisů     

 



  

Čl. 2 

Sazba poplatku 

 

1) Sazba poplatku činí 480,-Kč na rok a je tvořena částkou: 
a) ve výši 240,-Kč na poplatníka a kalendářní rok dle § 10b, odst. 3, písm.a) 

zákona o místních poplatcích, 
b) ve výši 240,-Kč na poplatníka a kalendářní rok dle § 10b, odst. 3, písm. b) 

zákona o místních poplatcích, která je stanovena na základě skutečných 
nákladů obce Hradčany vynaložených v předchozím roce na sběr a svoz 
netříděného komunálního odpadu. 

2) Občanům starších 70 let (včetně) se určuje poplatek v článku 2. písm. a) této 
vyhlášky ve výši 240,-Kč na poplatníka a kalendářní rok, článku 2. písm. b) se u 
těchto občanů mění na částku ve výši 140,-Kč na poplatníka a kalendářní rok. 

3) 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 k takové změně 
v průběhu kalendářního měsíce je pro stanovení počtu měsíců rozhodný stav ne 
konci tohoto měsíce.4) 

 

 

Čl. 3 

Rozúčtování nákladů na sběr a svoz komunálního odpadu na osobu 

 

1) Náklady na sběr a svoz komunálního odpadu činily v roce 2010 v obci Hradčany 
420.112,-Kč a k  31.12.2010 bylo v územním obvodu obce Hradčany 569 poplatníků. 

2) Skutečné náklady na sběr a svoz komunálního odpadu dle skutečnosti roku 2010 

činily  738,-Kč na fyzickou osobu. 

 

 

 

Čl. 4 

Splatnost poplatku 

 

Poplatek je splatný jednorázově do 31.5.2012. 

 

 

 

 

-------------------------------------------------------------------------- 

4) § 10b odst. 4 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů      



Čl. 5 

Ohlašovací povinnost 

 

Poplatník je povinen  správci poplatku ohlásit veškeré údaje, které souvisí s jeho identifikací, 
včetně údajů rozhodných pro stanovení poplatkové povinnosti a změnami těchto údajů. 
Dle § 14a odst. 3 zákona o místních poplatcích je poplatník povinen při změně údajů 
uvedených v ohlášení tuto změnu oznámit do 15 ti dnů ode dne, kdy nastala. 

 

Čl. 6 

Osvobození od poplatku 

 

1) Od poplatku jsou osvobozeni poplatníci, kteří prokáží, že  z důvodu dlouhodobého 

pobytu v zahraničí, dlouhodobého pobytu v LDN, při dlouhodobém výkonu trestu 
odnětí svobody nebo se dlouhodobě (není známo současné místo pobytu) nezdržují 
na území obce Hradčany v daném kalendářním roce déle než 6 měsíců. 

2) Od poplatku jsou osvobozeni poplatníci, kteří jsou přihlášeni k trvalému pobytu na 

adrese ohlašovny Obecního úřadu Hradčany. 
 

Čl. 7 

Navýšení poplatku 

1) Nebudou-li poplatky zaplaceny poplatníkem včas nebo ve správné výši, vyměří mu 
obecní úřad poplatek platebním výměrem.(§11 odst.1 zákona o místních poplatcích) 

2) Včas nezaplacené poplatky nebo neodvedené poplatky nebo část těchto poplatků 
může obecní úřad zvýšit až na trojnásobek; toto zvýšení je příslušenstvím poplatku. 
(§11 odst.3 zákona o místních poplatcích)  

 

Čl. 8 

Závěrečná ustanovení 
1) Nabytím účinnosti této vyhlášky se zrušuje Vyhláška č. 2/2010 o místním poplatku za 

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

2) Tato Obecně závazná vyhláška obce Hradčany č. 2/2011 nabývá účinnosti  
dnem 3. ledna  2012. 

     

 

            

…………………….. …………………….. 
JUDr. Karel Volný    Ladislav Medek     

místostarosta obce                                                                         starosta obce                                                

 

Vyvěšeno na úřední desce dne: 19.12.2011    

 

Sejmuto z úřední desky dne:       


