Obec Miskovice
Miskovice 26, PSČ: 28501, IČ: 00236233

obecně závazná vyhláška
č.1/2019
O POPLATKU ZA KOMUNÁLNÍ ODPAD
Zastupitelstvo Obce Miskovice na svém zasedání dne 19. prosince 2018 se usneslo vydat na základě § 17 odst. 2
zákona 185/2001 Sb., o odpadech, v souladu se zněním zákona 128/2000 Sb., o obcích a zákona č.565/1990 Sb.,
o místních poplatcích, tuto obecně závaznou vyhlášku:
Čl.1
Úvodní ustanovení
Obec Miskovice touto obecně závaznou vyhláškou stanoví poplatek za komunální odpad, který vzniká na území
Obce Miskovice.
Čl.2
Správa poplatku
1) Správu poplatku vykonává Obecní úřad Obce Miskovice. Poplatek se platí obci, na jejímž území je fyzická
osoba hlášena k trvalému pobytu, nebo obci, na jejímž území se nachází stavba k individuální rekreaci,
rodinný nebo bytový dům, kde není trvale hlášená fyzická osoba.
2) 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 nebo přechodný
pobyt na dobu delší než 90 dnů
3. která podle zákona upravujících 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.
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 osob, jsou
povinny obecnímu úřadu oznámit jména, příjmení a data narození osob, za které poplatek platí. Je-li poplatník
v době vzniku povinnosti zaplatit poplatek nezletilý, odpovídá za zaplacení poplatku tento poplatník a jeho
zákonný zástupce společně a nerozdílně. Zákonný zástupce má v tomto případě stejné procesní postavení jako
poplatník. Nezaplatí-li poplatek, vyměří obecní úřad poplatek jednomu z nich.
b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu,
1. určenou k individuální rekreaci
2. byt nebo rodinný dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba.
Poplatek se platí ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu, má-li ke stavbě vlastnické právo více
osob, jsou povinny platiti poplatek společně a nerozdílně.
Čl.3
Sazba poplatku
Na základě předpokládaných oprávněných nákladů Obce Miskovice vyplývajících z režimu nakládání s
komunálním odpadem rozvržených na jednotlivé uživatele činí na rok 2019 sazba:
500,-Kč......................
500,-Kč......................
500,-Kč......................

fyzická osoba – trvalý pobyt/přechodný pobyt – cizinci/
domy-chaty k individuální rekreaci
byt nebo rodinný dům, kde není hlášená k pobytu žádná osoba

Čl.4
Splatnost poplatku
Poplatek je splatný v pokladně OÚ Miskovice, bankovním převodem, poštovní poukázkou.
a) nečiní-li více než 1000,-Kč ročně za všechny poplatníky žijící ve společné domácnosti nebo za stavby jednoho
vlastníka je poplatek splatný do 31. 3. 2019
b) činí –li vice jak 1000,-Kč ročně, je zbylá část splatná do 30. 6. 2019
V případě změny místa trvalého pobytu fyzické osoby, změny vlastnictví stavby určené k individuální rekreaci,
bytu nebo domu v průběhu kalendářního roku, se poplatek platí v poměrné výši, která odpovídá počtu
kalendářních měsíců pobytu nebo vlastnictví. Stanovení počtu měsíců je rozhodný stav k poslednímu dni tohoto
měsíce. Poplatek se vrací v případě změny. Poplatník požádá písemně, ve své žádosti uvede den, kdy došlo ke
změně, číslo BÚ, kam lze zůstatek poplatku vrátit, pokud se nedostaví přímo do pokladny OÚ Miskovice.
Čl.5
Osvobození od placení poplatku

Osvobození od placení poplatku jsou
a) poplatníci narození v roce 2019 a fyzické osoby uvedené v § 10b odst. 3 zákona č. 565/1990 Sb., o místních
poplatcích
b) kteří se prokazatelně nezdržují na území Obce Miskovice déle než jeden rok a to pouze v těchto případech:
1/ výkon trestu/vězení, nápravná zařízení pro mladistvé atd./
2/ ústav sociální péče
3/ dlouhodobý pobyt v zahraničí
Poplatník je povinen nárok na osvobození doložit písemným dokladem, dle kterého je tato skutečnost
zřejmá/eventuálně český překlad/.
Čl.6
Navýšení poplatku
Nebudou-li poplatky zaplaceny poplatníkem včas nebo ve správné výši, vyměří mu obecní úřad poplatek
platebním výměrem nebo hromadným předpisným seznamem. Včas nezaplacené poplatky může obecní úřad
zvýšit až na trojnásobek, toto zvýšení je příslušenstvím k poplatku.
Čl.7
Přechodná ustanovení
Poplatkové povinnosti za kalendářní rok 2019 a za předchozí roky se řídí dosavadními právními předpisy a
vyhláškami.
Čl.8
Zrušující ustanovení
Touto vyhláškou se ruší vyhláška Obce Miskovice č.1/2018.
Čl.9
Účinnost
Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnost dnem 1. 1. 2019

.............................................. .................................................
Mgr. Marek Holinka, starosta

