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Text usnesení RM:

Rada města

1. doporučuje ZM schválit

Návrh obecně závazné vyhlášky o místním poplatku za obecni systém odpadového hospodářství s tím,

že sazba poplatku činí 720 Kč.

2. ukládá
OE předložit uvedený materiál na jednání ZM dne 05.12.2022.

Napsal: Alena Kolingerová _

Návrhy na usnesení:

ZM schvaluje — neschvaluje Obecně závaznou vyhlášku o místním poplatku za obecni systém odpadového

hospodářství s tím, že sazba poplatku činl 720 Kč.

Dúvodová zpráva:
Místní poplatek za obecní systém odpadového hospodářstvl spolu s místním poplatkem za odkládání

komunálního odpadu z nemovité věci patří mezi místní poplatky za komunální odpad, které s účinností od 1.

ledna 2021 nahradily dřívějšl zákonné formy zpoplatnění nakládání s komunálním odpadem.

Místni poplatek za obecní systém odpadového hospodářství je z hlediska základních konstrukčních prvků

obdobný dřívějšímu místnímu poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy. třídění, využívání

a odstraňování komunálních odpadů, s drobnými modifikacemi, zejména pokud jde o okruh poplatníků z titulu

vlastnictví nemovité věci a sazbu poplatku,
Zákon o místních poplatcích tedy rozlišuje dvě skupiny poplatníků. U prvni skupiny poplatnlků je existence

poplatkové povinnosti vázána na přihlášení v obci, u druhé na vlastnictví nemovité věci na území obce.

Pojem přihlášení fyzické osoby v obci vymezuje ; 16c zákona o místních poplatcích, podle kterého se za ně

považuje přihlášení k trvalému pobytu podle zákona o evidenci obyvatel, nebo v případě cizinců, za splnění

dalších podmínek, ohlášení místa pobytu podle zákona o pobytu cizinců na území České repubtiky, zákona o

azylu nebo zákona o dočasné ochraně cizinců.

Okruh poplatníků z titulu vlastníctví nemovité věci se, oproti dřívějšímu místnímu poplatku za provoz systému

shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využíván! a odstraňování komunálních odpadů, rozšiřuje, a to

v následujících směrech:
- poplatníkem je nejen fyzická, ale i právnická osoba, stejně jako — na základě zákonné fikce - fond bez

právní osobnosti (např. svéřenský, podílový), do něhož je příslušná nemovitá věc vložena;

- v důsledku změny terminologie provedené v návaznosti na občanský zákoník, podle kterého nemusejí

relevantní stavby (byty, rodinné domy, rekreační stavby) představovat samotné věci (např. dům je

obvykle součástí pozemku, na němž stojí, popř. práva stavby) je poplatnlkem vlastník jakékoli

nemovité věci zahrnující relevantní stavbu, tj. i vlastník bytového domu nerozčleněného na jednotky

nebo polyfunkční stavby, v níž se vedle prostor k podnikání nachází byt' jen jediný byt apod.

Poplatníkem pak na základě zákonné fikce nadále zůstává i vlastník bytové jednotky vymezené podle

zákona o vlastnictví bytů.

Spoluvlastníci nemovité věci zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci jsou povinni plnit

poplatkovou povinnost společně a nerozdílně.

Obec, která zavede místní poplatek za obecní systém odpadového hospodářství, je povinna stanovit v obecně

závazné vyhlášce jeho sazbu, dle 5 14 odst. 2 písm. a) zákona o místních poplatcích. Sazba, respektive výše

poplatku, se vztahuje k poplatkovému období a nesmí podle 5 10h odst. 1 zákona o místních poplatcích



překročit částku 1.200 Kč. Výše poplatku je zákonem omezena pouze touto absolutni částkou, bez vazby na

náklady obce na provoz systému odpadového hospodářstvl. V tomto zákonném limitu může obec stanovit

výši sazby podle svého uvážení a nemusí ji v obecně závazné vyhlášce nijak zdůvodňovat.

Z důvodu výpočtu poměrné částky poplatku je nutné stanovit sazbu poplatku na částku dělitelnou dvanácti

beze zbytku.

Sazby poplatku dělitelné dvanácti beze zbytku

1/12 sazby ŽaÉĚu Počet Předpokládané

poplatku
p
?(č poplatníků příjmy (Kč)

—m 32 000 19 200 000
mm 32 000 21 120 000
m— 32 000 23 040 000

32 000 24 960 000
32 000 26 880 000

_m 32000 28 800 000
mm 32000 30 720 000

1020 32 000 32 640 000
m 1080 32 000 34 560 000

1140 32 000 36 480 000

1200 32 000 38 400 000

Nová obecně závazná vyhláška o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství musí být

vyvěšena na úřední desce po dobu 15 dnů před nabytím účinnosti. Obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti

vždy k 1. lednu daného kalendářního roku.

Příloha'.

1) Návrh obecně závazné vyhlášky o mlstním poplatku za obecní systém odpadového hospodářstvl

2) Obecně závazná vyhláška č. 6/2021 ze dne 8. listopadu 2021, o místním poplatku za obecní systém

odpadového hospodářství

3) Celkové náklady spojené se svozem odpadu za rok 2022
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Příloha Č. 1

Město Příbram Obecně závazná vyhláška č. ../2022

MESTO PRIBRAM

Zastupitelstvo města Příbram

Obecně závazná vyhláška č.

ze dne,
omístním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství

Zastupitelstvo města Příbram se na svém zasedání dne usnesením č.

usneslo vydat na základě š 14 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění

pozdějších předpisů a v souladu s š 10 písm. d) a 5 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000

Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku

(dále jen „tato vyhláška"):

Čl. 1
Úvodní ustanovení

(1) Město Příbram touto vyhláškou zavádí místní poplatek za obecní systém odpadového
hospodářství (dále jen „poplatek“).

(2) Správu poplatku vykonává Městský úřad Příbram — Odbor ekonomický (dále jen
„správce poplatku“). V řízení ve věcech poplatku se postupuje podle zákona
č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů, pokud zákon

č, 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, nestanoví jinak.

Čl. 2

Poplatník

(1) Poplatníkem poplatku je“:

a) fyzická osoba přihlášené v obci2 nebo

b) vlastník nemovité věci zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci,
ve které není přihlášené žádná fyzická osoba a která je umístěna na území obce.

(2) Spoluvlastníci nemovité věci zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou
rekreaci jsou povinni plnit poplatkovou povinnost společně a nerozdílně.3

Čl. 3

Poplatkové období

Poplatkovým obdobím poplatku je kalendářní rok.4

15 10ezákona o místních poplatcích
2Za přihlášení fyzické osoby se podle & 16c zákona o místních poplatcích považuje

a) přihlášení k trvalému pobytu podle zákona o evidenci obyvatel, nebo

b) ohlášení mista pobytu podle zákona o pobytu cizinců na území České republiky, zákona o azylu nebo zákona o
dočasné ochraně cizinců, jde-Ii o cizince,
1. kterému byl povolen trvalý pobyt,
2. který na území České republiky pobývá přechodně po dobu delší než 3 měsíce,
3. který je žadatelem o udělení mezinárodní ochrany nebo osobou strpěnou na území podle zákona o azylu anebo
žadatelem o poskytnutí dočasné ochrany podle zákona o dočasné ochraně cizinců, nebo
4. kterému byla udělena mezinárodní ochrana nebo jde o cizince požívajícího dočasné ochrany cizinců.
% 10p zákona o místních poplatcích
45 100 odst. 1 zákona o místních poplatcích
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Město Příbram Obecně závazná vyhláška č. ../2022

Čl. 4
Ohlašovací povinnost

(1) Poplatník je povinen podat správci poplatku ohlášení nejpozději do 15 dnů ode dne
vzniku své poplatkové povinnosti.

(2) V ohlášení poplatník uvede5

a) jméno, popřípadějména, a příjmení nebo název, obecný identifikátor, byI-Ii přidělen,

místo pobytu nebo sídlo, sídlo podnikatele, popřípadě další adresu pro doručování;

právnická osoba uvede též osoby, které jsou jejím jménem oprávněny jednat

v poplatkových věcech,

b) čísla všech svých účtů u poskytovatelů platebních služeb, včetně poskytovatelů

těchto služeb v zahraničí, užívaných v souvislosti s podnikatelskou činností,

v případě, že předmět poplatku souvisí s podnikatelskou činností poplatníka,

o) další údaje rozhodné pro stanovení poplatku, zejména skutečnosti zakládající nárok

na osvobození nebo úlevu od poplatku, a jde-li o poplatníka dle čl. 2 odst. 1 písm.

b) této vyhlášky, též identifikační údaje nemovité věci zahrnující byt, rodinný dům

nebo stavbu pro rodinnou rekreaci podle katastru nemovitostí.

(3) Poplatník, který nemá sídlo nebo bydliště na území členského státu Evropské unie,

jiného smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru nebo Švýcarské
konfederace, uvede také adresu svého zmocněnce v tuzemsku pro doručování.6

(4) Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášenL je poplatník povinen tuto změnu oznámit
do 15 dnů ode dne, kdy nastaia.7

(5) Povinnost ohlásit údaj podle odstavce 2 nebo jeho změnu se nevztahuje na údaj, který
může správce poplatku automatizovaným způsobem zjistit z rejstříků nebo evidencí, do
nichž má zřízen automatizovaný přístup. Okruh těchto údajů zveřejní správce poplatku

na své úřední desce.8

Čl. 5
Sazba poplatku

(1) Sazba poplatku činí Kč.

(2) Poplatek se v případě, že poplatková povinnost vznikla z důvodu přihlášení fyzické

osoby v obci, snižuje o jednu dvanáctinu za každý kalendářní měsíc, na jehož konci9

a) není tato fyzická osoba přihlášena v obcí, nebo

b) je tato fyzická osoba od poplatku osvobozena.

(3) Poplatek se v případě, že poplatková povinnost vznikla z důvodu vlastnictví jednotlivé
nemovité věci zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci umístěné

na území obce, snižuje o jednu dvanáctinu za každý kalendářní měsíc, na jehož konci10

a) je v této nemovité věci přihlášena alespoň 1 fyzická osoba,

5 & 14a odst. 2 zákona o místních poplatcích
5 & Ma odst. 3 zákona o místních poplatcích
7 5 14a odst. 4 zákona o místních poplatcích
35 143 odst. 5 zákona o místních poplatcích
95 10h odst. 2 ve spojení s 5 100 odst. 2 zákona o místních poplatcích
w & 10h odst. 3 ve spojení sš 100 odst. 2 zákona o místních poplatcích



Město Příbram Obecně závazná vyhláška č. ../2022

b) poplatník nevlastní tuto nemovitou věc, nebo

o) je poplatník od poplatku osvobozen.

Čl. 6

Splatnost poplatku

(1) Poplatekje splatnýjednorázově, a to nejpozději do 31. 3. příslušného kalendářního roku.

(2) Vznikne—Ii poplatková povinnost po datu splatnosti uvedeném v odstavci 1, je poplatek

splatný nejpozději do 15. dne měsíce, který následuje po měsíci, ve kterém poplatková

povinnost vznikla.

(3) Lhůta splatnosti neskončí poplatníkovi dříve než lhůta pro podání ohlášení podle čl. 4

odst. 1 této vyhlášky.

čl. 7
Osvobození a úlevy

(1) Od poplatku je osvobozena osoba, které poplatková povinnost vznikla z důvodu

přihlášení v obci a která je:11
a) poplatníkem poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci v jiné

obci a má v této jiné obci bydliště,
b) 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,

o) 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,

d) umístěna v domově pro osoby se zdravotním postižením, domově pro seniory,
domově se zvláštním režimem nebo v chráněném bydlení, nebo

e) na základě zákona omezena na osobní svobodě s výjimkou osoby vykonávající
trest domácího vězení.

(2) Od poplatku je osvobozena osoba, které poplatková povinnost vznikla z důvodu

přihlášení v obci 3:12

a) která je po dobu souvislého pobytu mimo území České republiky delšího než šest

měsíců,
b) která je po dobu souvislého pobytu ve zdravotnickém zařízení delšího než jeden

měsíc, jiné než v čl. 7 odst. 1 písm. d).

(3) Od poplatku je osvobozen poplatník uvedený v čl. 2 odst. 1:

a) kterému Technické služby města Příbrami nevyvážejí komunální odpad z důvodu

nedostupnosti objektu: Zdabořská 94, Příbram V—Zdaboř, Prachatická 127,
Příbram V-Zdaboř, U Fialáku 38, Příbram VIII, Lazec 36, Příbram, Zavržice

evidenční číslo 13, Příbram,
b) který má pobyt vPříbrami, části obce Bytíz, č.p. 101-114, kde je umístěna

skládka komunálního odpadu.

(4) Poplatek se snižuje poplatníkovi uvedenému v čl. 2 odst. 1 písm. a) tak, že pro pátou a
každou další osobu domácnosti je stanoven ve výši 50 % sazby poplatku. Při

posuzování je pátou a každou další osobou zamýšlena nejmladší osoba v domácnosti.

„5 109 zákona o místních poplatcích
125 14 odst. 3 písm. a) zákona o místních poplatcích

_5,



Město Příbram Obecně závazná vyhláška č. ../2022

(5) Poplatek se snižuje fyzické osobě, která je přihlášené v obci, ale studuje a v době studia

pobývá mimo obec, na 50 % sazby poplatku.

(6) Pokud poplatník současně splňuje podmínky stanovené včl. 2 odst. 1 písm. a), b),
pro výběr poplatku, je na něj pohlíženo pouze jako na poplatníka definovaného
v ustanovení čl. 2 odst. 1 písm. a).

(7) V případě, že poplatník nesplní povinnost ohlásit údaj rozhodný pro osvobození nebo
úlevu ve lhůtách stanovených touto vyhláškou nebo zákonem, nárok na osvobození
nebo úlevu zaniká.13

Čl. 8

Navýšení poplatku

(1) Nebudou-li poplatky zaplaceny poplatníkem včas nebo ve správné výši, vyměří mu

správce poplatku poplatek platebním výměrem nebo hromadným předpisným
seznamem.14

(2) Včas nezaplacené poplatky nebo část těchto poplatků může správce poplatku zvýšit až
na trojnásobek; toto zvýšení je příslušenstvím poplatku sledujícím jeho osud.15

Čl. 9

Odpovědnost za zaplacení poplatku15

(1) Vznikne-Ii nedoplatek na poplatku poplatníkovi, který je ke dni splatnosti nezletilý
a nenabyl plné svéprávnosti nebo který je ke dni splatnosti omezen ve svéprávnosti
a byl mu jmenován opatrovník spravující jeho jmění, přechází poplatková povinnost
tohoto poplatníka na zákonného zástupce nebo tohoto opatrovníka; zákonný zástupce
nebo opatrovník má stejné procesní postavení jako poplatník.

(2) V případě podle odstavce 1 vyměří správce poplatku poplatek zákonnému zástupci nebo

opatrovníkovi poplatníka.

(3) Je-li zákonných zástupců nebo opatrovníků více, jsou povinni plnit poplatkovou

povinnost společně a nerozdílně.

Čl. 10

Společná ustanovení

(1) Ustanovení o nemovité věci se použijí obdobně i na jednotku, která je vymezena podle
zákona o vlastnictví bytů, spolu s touto jednotkou spojeným podílem na společných
částech domu, a pokud je s ní spojeno vlastnictví k pozemku, tak i spolu s podílem na

tomto pozemku.17

(2) Na svěřenský fond, podílový fond nebo fond obhospodařovaný penzijní společností, do

kterých je vložena nemovitá věc, se pro účely poplatků za komunální odpad hledí jako
na vlastníka této nemovité věci.18

135 14a odst. 6 zákona o místních poplatcích
“ š 11 odst. 1 zákona o místních poplatcích
15 & 11 odst. 3 zákona o místních poplatcích
155 12 zákona o místních poplatcích
"& 10q zákona o místních poplatcích
135 10r zákona o místních poplatcích

_ a _.
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Čl. 11
Přechodná ustanovení

(1) Údaje ohlášené poplatníkem místního poplatku za provoz systému shromažďování,

sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů ke dni

předcházejícímu dni nabytí účinnosti této vyhlášky se považují za údaje ohlášené podle
čl. 4 odst. 1 této vyhlášky.

(2) Poplatková povinnosti vzniklé před nabytím účinnosti této vyhlášky se posuzují podle
dosavadních právních předpisů.

Čl. 12
Zrušovací ustanovení

Zrušuje se Obecně závazná vyhláška č. 6/2021 ze dne 8. listopadu 2021, o místním

poplatku za obecní systém odpadového hospodářství.

ČL13
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2023.

Mgr. Jan Konvalinka v. r. Bc. Vladimír Karpíšek v. r.
starosta 1. místostarosta

Vyvěšeno na úřední desce dne: Sejmuto dne:

Zpracoval: Odbor ekonomický

Zveřejněno na internetových stránkách města:

_. ;;. ,



Příloha Č. 2

Město Příbram Obecně závazná vyhláška č. 6/2021

MĚSTO PŘÍBRAM
Zastupitelstvo města Příbram

Obecně závazná vyhláška č. 6/2021

ze dne 8. listopadu 2021,

o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství

Zastupitelstvo města Příbram se na svém zasedání dne 8. listopadu 2021 usnesením

č. 693/2021/ZM usneslo vydat na základě š 14 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích,

ve znění pozdějších předpisů a v souladu s š 10 písm. d) a 5 84 odst. 2 písm. h) zákona č.

128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou

vyhlášku (dále jen „tato vyhláška“):

Čl. 1
Úvodní ustanovení

(1) Město Příbram touto vyhláškou zavádí místní poplatek za obecní systém odpadového
hospodářství (dále jen „poplatek“).

(2) Správu poplatku vykonává Městský úřad Příbram — Odbor ekonomický (dále jen

„správce poplatku"). V řízení ve věcech poplatku se postupuje podle zákona

č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů, pokud zákon

č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, nestanoví jinak.

Čl. 2

Poplatník

(1) Poplatníkem poplatku je1:

a) fyzická osoba přihlášená v obci2 nebo

b) vlastník nemovité věci zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci,
ve které není přihlášené žádná fyzická osoba a která je umístěna na území obce.

(2) Spoluvlastníci nemovité věci zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou

rekreaci jsou povinni plnit poplatkovou povinnost společně a nerozdílně.3

Čl. 3

Poplatkové období

Poplatkovým obdobím poplatku je kalendářní rok.4

'5 10ezákona o místních poplatcích
ZZa přihlášeni fyzické osoby se podle & 16c zákona o místních poplatcích považuje

a) přihlášení k trvalému pobytu podle zákona o evidenci obyvatel, nebo

b) ohlášení místa pobytu podle zákona o pobytu cizinců na území České republiky, zákona o azylu nebo zákona :;

dočasné ochraně cizinců, jde—li o cizince,

1. kterému byl povolen trvalý pobyt,
2. který na území České republiky pobývá přechodně po dobu delší než 3 měsíce,

3, který je žadatelem o udělení mezinárodní ochrany nebo osobou strpěnou na území podle zákona () azylu anebo

žadatelem o poskytnutí dočasné ochrany podle zákona o dočasné ochraně cizinců, nebo
4. kterému byla udělena mezinárodní ochrana nebo jde o cizince požívajícího dočasné ochrany cizinců.

35 10p zákona o místních poptatcích
45 100 odst. 1 zákona o místních poplatcích



Město Příbram Obecně závazná vyhláška č. 6/2021

Čl. 4
Ohlašovací povinnost

(1) Poplatník je povinen podat správci poplatku ohlášení nejpozději do 15 dnů ode dne

vzniku své poplatkové povinnosti.

(2) V ohlášení poplatník uvede5

a) jméno, popřípadějména, a příjmení nebo název, obecný identifikátor, byl-Ii přidělen,

místo pobytu nebo sídlo, sídlo podnikatele, popřípadě další adresu pro doručování;

právnická osoba uvede též osoby, které jsou jejím jménem oprávněny jednat

v poplatkových věcech,

b) čísla všech svých účtů u poskytovatelů platebních služeb, včetně poskytovatelů

těchto služeb v zahraničí, užívaných v souvislosti s podnikatelskou činností,

v případě, že předmět poplatku souvisí s podnikatelskou činností poplatníka,

c) další údaje rozhodné pro stanovení poplatku, zejména skutečnosti zakládající nárok

na osvobození nebo úlevu od poplatku, a jde—Ii o poplatníka dle čl. 2 odst. 1 písm.

b) této vyhlášky, též identifikační údaje nemovité věci zahrnující byt, rodinný dům

nebo stavbu pro rodinnou rekreaci podle katastru nemovitostí.

(3) Poplatník, který nemá sídlo nebo bydliště na území členského státu Evropské unie,
jiného smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru nebo Švýcarské
konfederace, uvede také adresu svého zmocněnce v tuzemsku pro doručování.6

(4) Dojde—li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je poplatník povinen tuto změnu oznámit
do 15 dnů ode dne, kdy nastala.7

(5) Povinnost ohlásit údaj podle odstavce 2 nebo jeho změnu se nevztahuje na údaj, který
může správce poplatku automatizovaným způsobem zjistit z rejstříků nebo evidencí, do

nichž má zřízen automatizovaný přístup. Okruh těchto údajů zveřejní správce poplatku
na své úřední desce.8

Čl. 5
Sazba poplatku

(1) Sazba poplatku činí 600,-- Kč.

(2) Poplatek se v případě, že poplatková povinnost vznikla z důvodu přihlášení fyzické
osoby v obci, snižuje o jednu dvanáctinu za každý kalendářní měsíc, na jehož konci9

a) není tato fyzická osoba přihlášena v obci, nebo

b) je tato fyzická osoba od poplatku osvobozena.

(3) Poplatek se v případě, že poplatková povinnost vznikla z důvodu vlastnictví jednotlivé
nemovité věci zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci umístěné
na území obce, snižuje o jednu dvanáctinu za každý kalendářní měsíc, na jehož konci10

a) je v této nemovité věci přihlášena alespoň 1 fyzická osoba,

5 & 14a odst, 2 zákona o místních poplatcích
5 š 14%; odst. 3 zákona o místních poplatcích

7š 14a odst. 4 zákona o místních poplatcích
35 143 odst. 5 zákona o místních poplatcích
95 10h odst. 2 ve spojení sš 100 odst. 2 zákona o místních poplatcích
'“ š 10h odst. 3 ve spojení s 5 100 odst 2 zákona o místních poplatcích
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b) poplatník nevlastní tuto nemovitou věc, nebo

0) je poplatník od poplatku osvobozen.

Čl. 6

Splatnost poplatku

(1) Poplatek je splatný jednorázově, a to nejpozději do 31. 3. příslušného kalendářního roku.

(2) Vznikne-li poplatková povinnost po datu splatnosti uvedeném v odstavci 1, je poplatek

splatný nejpozději do 15. dne měsíce, který následuje po měsíci, ve kterém poplatková

povinnost vznikla.

(3) Lhůta splatnosti neskončí poplatníkovi dříve než lhůta pro podání ohlášení podle čl. 4

odst. 1 této vyhlášky.

Čl. 7
Osvobození a úlevy

(1) Od poplatku je osvobozena osoba, které poplatková povinnost vznikla z důvodu

přihlášení v obci a která je:11
a) poplatníkem poplatku za odkiádáni komunálního odpadu z nemovité věci v jiné

obci a má v této jiné obci bydliště,

b) 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,

o) 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,

d) umístěna v domově pro osoby se zdravotním postižením, domově pro seniory,
domově se zvláštním režimem nebo v chráněném bydlení, nebo

e) na základě zákona omezena na osobní svobodě s výjimkou osoby vykonávající
trest domácího vězení.

(2) Od poplatku je osvobozena osoba, které poplatková povinnost vznikla z důvodu

přihlášení v obci a:12

a) která je po dobu souvislého pobytu mimo území České republiky delšího než šest

měsíců,
b) která je po dobu souvislého pobytu ve zdravotnickém zařízení delšího než jeden

měsíc, jiné než v čl. 7 odst. 1 písm. d).

(3) Od poplatku je osvobozen poplatník uvedený v čl. 2 odst. 1:

a) kterému Technické služby města Příbrami nevyvážejí komunální odpad z důvodu

nedostupnosti objektu: Zdabořská 94, Příbram V-Zdaboř, Prachatická 127,

Příbram V-Zdaboř, U Fialáku 38, Příbram VIII, Lazec 36, Příbram, Zavržice

evidenční číslo 13, Příbram,
b) který má pobyt vPříbrami, části obce Bytíz, č.p. 101-114, kde je umístěna

skládka komunálního odpadu.

(4) Poplatek se snižuje poplatníkovi uvedenému v čl. 2 odst. 1 písm. a) tak, že pro pátou a

každou další osobu domácnosti je stanoven ve výši 50 % sazby poplatku. Při

posuzování je pátou a každou další osobou zamýšlena nejmladší osoba v domácnosti.

"5 109 zákona o místních poplatcích
"s 14 odst. 3 písm. a) zákona o mIstnIch poplatcích

.. 40 ..
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(5) Poplatek se snižuje fyzické osobě, která je přihlášené v obci, ale studuje a v době studia

pobývá mimo obec, na 50 % sazby poplatku.

(6) Pokud poplatník současně splňuje podmínky stanovené včl. 2 odst. 1 písm. a), b),
pro výběr poplatku, je na něj pohlíženo pouze jako na poplatníka definovaného
v ustanovení čl. 2 odst. 1 písm. a).

(7) V případě, že poplatník nesplní povinnost ohlásit údaj rozhodný pro osvobození nebo
úlevu ve lhůtách stanovených touto vyhláškou nebo zákonem, nárok na osvobození
nebo úlevu zaniká.13

Čl. 8

Navýšení poplatku

(1) Nebudou-li poplatky zaplaceny poplatníkem včas nebo ve správné výši, vyměří mu
správce poplatku poplatek platebním výměrem nebo hromadným předpisným
seznamem.14

(2) Včas nezaplacené poplatky nebo část těchto poplatků může správce poplatku zvýšit až
na trojnásobek; toto zvýšení je příslušenstvím poplatku sledujícím jeho osud.15

čl. 9

Odpovědnost za zaplacení poplatku16

(1) Vznikne-Ii nedoplatek na poplatku poplatníkovi, který je ke dni splatnosti nezletilý
a nenabyl plné svéprávnosti nebo který je ke dni splatnosti omezen ve svéprávnosti
a byl mu jmenován opatrovník spravující jeho jmění, přechází poplatková povinnost
tohoto poplatníka na zákonného zástupce nebo tohoto opatrovníka; zákonný zástupce
nebo opatrovník má stejné procesní postavení jako poplatník.

(2) V případě podle odstavce 1 vyměří správce poplatku poplatek zákonnému zástupci nebo

opatrovníkovi poplatníka.

(3) Je—Ii zákonných zástupců nebo opatrovníků více, jsou povinni plnit poplatkovou
povinnost společně a nerozdílně.

Čl. 10

Společná ustanovení

(1) Ustanovení o nemovité věci se použijí obdobně i na jednotku, která je vymezena podle
zákona o vlastnictví bytů, spolu s touto jednotkou spojeným podílem na společných
částech domu, a pokud je s ní spojeno vlastnictví k pozemku, tak i spolu s podílem na

tomto pozemku.17

(2) Na svěřenský fond, podílový fond nebo fond obhospodařovaný penzijní společností, do

kterých je vložena nemovitá věc, se pro účely poplatků za komunální odpad hledí jako
na vlastníka této nemovité věci.18

*3 5 143 odst. 6 zákona o místních poplatcích
" š 11 odst. 1 zákona o místních poplatcích
15 5 11 odst. 3 zákona o místních poplatcích
“š 12 zákona o místních poplatcích
175 10q zákona o místních poplatcích
“35 10r zákona o místních poplatcích

__ 44 o
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Čl. 11
Přechodná ustanovení

(1) Údaje ohlášené poplatníkem místního poplatku za provoz systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů ke dni

předcházejícímu dni nabytí účinnosti této vyhlášky se považují za údaje ohlášené podle
čl. 4 odst. 1 této vyhlášky.

(2) Poplatkové povinnosti vzniklé před nabytím účinnosti této vyhlášky se posuzují podle
dosavadních právních předpisů.

Čl. 12
Zrušovací ustanovení

Zrušuje se Obecně závazná vyhláška č. 4/2020 ze dne 7. prosince 2020, o místním

poplatku za provoz Systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a

odstraňování komunálních odpadů 2 Obecně závazná vyhláška č. 2/2021 ze dne

29. března 2021, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru,

přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, kterou se mění

Obecně závazná vyhláška č. 4/2020 ze dne 7. prosince 2020, o místním poplatku za

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

komunálních odpadů.

Čl. 13
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2022.

Mgr. Jan Konvalinka v. r. Ing. Martin Buršík, MBA v. r.
starosta 1. místostarosta

Vyvěšeno na úřední desce dne: 23.11.2021 Sejmuto dne: 09.12.2021

Zpracoval: Odbor ekonomický

Zveřejněno na internetových stránkách města: 23.11.2021-09.12.2021

.. zjz...



Příloha č. 3

Celkové náklady spojené se svozem odpadu za rok 2022

(za 10 měsíců + dopočet do konce roku)

Svoz odpadu . 29223000,- Kč

Sběrný dvůr 6.939„OOO,— Kč

Oprava kontejnerů 324.000; Kč

Tetrapack (tříděný odpad) 178.000,- Kč

Plast (tříděný odpad) 3.770.000„ Kč

Sklo (tříděný odpad) 385.000, Kč

Papír (tříděný odpad) ....„..,.....„1.7051000,- Kč

Celkem (náklady) 42525000,— Kč

Dotace (EKO - KOM) » 5.387.000,- Kč

Poplatek obci za skládku (Bytíz) .. - 8.0DO.DOO,- Kč

Celkem (nákiady) po odečtení dotace (EKO — KOM) a poplatek obci za skládku 29.138.000,» Kč

V Příbrami dne 21.11.2022

Fechnlcké služby města Příbramn
příspěvková organizace ©

261 D1 Phbram N. U Kasáren 6
(C 00068047, D1C>C200068047

Tel ' 318 624191,M0b 777 70“

Zpracoval: Inglakub naze, ekonom Schváiila: Ing. Irena Hofmanová,

ředtekaI


