Obecně závazná vyhláška města Kadaně
č. 6/2008,
o místním poplatku
za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálních odpadů
Zastupitelstvo města Kadaně na svém zasedání dne 27.11.2008 usnesením č.223/2008
vydalo obecně závaznou vyhlášku č.6/2008 v souladu s § 10 a 84 odst. 2 písm. i) zákona č.
128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a v souladu
s ustanovením § 14 odst. 2, zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění
pozdějších předpisů

Čl. 1
Základní ustanovení
1. Město Kadaň vybírá ve smyslu § 1 písm. h) zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích,
ve znění pozdějších předpisů, místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na k.ú. Kadaně a k.ú.
Bystřice u Kadaně, Zásada u Kadaně, Pokutice, Prunéřov, Tušimice, Úhošťany, Pastviny,
Úhošť.
2. Výkon správy místního poplatku provádí Městský úřad Kadaň. Na řízení o poplatcích se
vztahuje zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů,
není-li zákonem č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů,
stanoveno jinak.
Čl. 2
Poplatník
1. Poplatníkem je:
a) fyzická osoba, která je na území města hlášena k trvalému pobytu, za domácnost může
být poplatek odveden společným zástupcem, za rodinný nebo bytový dům vlastníkem
nebo správcem, tyto osoby jsou povinny obci oznámit jména a data narození osob, které
poplatek odvádějí,
b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou nebo sloužící k individuální
rekreaci za podmínky, že v této stavbě není k trvalému pobytu hlášena 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.

Čl. 3
Sazba poplatku
1. Sazba poplatku pro fyzickou osobu podle čl. 2 písm. a) a b) této vyhlášky činí 496,-Kč a je
tvořena:
a) z částky 250,- Kč za osobu a kalendářní rok a
b) z částky 246,- Kč za osobu a kalendářní rok. Tato částka je stanovena podle skutečných
nákladů obce předchozího roku na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu1).
Skutečné náklady činily 4 714 989,15 Kč a byly rozúčtovány takto: 4 714 989,15 Kč
(náklad): 18 814 (počet obyvatel k 1.1.2008), což činí 250,61 Kč.
2. 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. 4
Osvobození
1. Od poplatku jsou osvobozeni:
a) osoby ve výkonu trestu (osvobození od poplatku na dobu, kterou tráví ve vězení;
dokládá usnesením soudu či potvrzením nápravného ústavu)
b) osoby dlouhodobě umístěné v ústavech nebo léčebnách dlouhodobě nemocných,
diagnostických ústavech, psychiatrických léčebnách, kojeneckých ústavech nebo v
dětských domovech (více než 90 dní)
c) osoby v zahraničí (osvobození od poplatku na dobu strávenou v zahraničí – více než
90 dní nepřetržitě)
d) osoby s trvalým pobytem na ohlašovně úřadu (úplné osvobození od poplatku pro
osoby, které mají trvalý pobyt na MěÚ – Mírové náměstí 1)
e) osoby, které mají trvalý pobyt v domově důchodců na území města Kadaně
2. Vznik nároku na osvobození od placení poplatku je poplatník povinen oznámit ve lhůtě do
15 dnů písemně ode dne, kdy nastala skutečnost zakládající nárok na osvobození. Ve stejné
lhůtě je poplatník osvobozený dle čl. 4, odst. 1, písmena a) - e) povinen oznámit zánik
nároku na osvobození.
_________________________________________
1)

§ 10b odst. 3b zákona č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích

Čl. 5
Ohlašovací povinnost
1. Poplatník uvedený v Čl. 2 této vyhlášky je povinen podat správci poplatku přiznání
k poplatku do 15 dnů ode dne vzniku poplatkové povinnosti. Za nezletilou osobu plní
ohlašovací povinnost jeho zákonný zástupce.
2. a) Poplatník podle Čl. 2 písm. a) této vyhlášky je povinen ohlásit správci poplatku
jakoukoliv změnu jeho poplatkové povinnosti v důsledku změny trvalého pobytu v obci a
to nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy tato změna nastala.
b) Poplatník podle Čl. 2 písm. b) této vyhlášky je povinen ohlásit správci poplatku
jakoukoliv změnu jeho poplatkové povinnosti v důsledku změny vlastnictví ke stavbě
určené nebo sloužící individuální rekreaci.
Čl. 6
Splatnost poplatku
Poplatek je splatný ve čtyřech stejných splátkách, vždy nejpozději do 31. ledna, do 15. dubna,
do 15. července a do 15. října a lze jej uhradit i jednorázově vždy do 15. února.
Čl. 7
Sankce a promlčecí lhůty
1.

Nebude-li poplatek zaplacen (odveden) včas nebo ve správné výši, bude vyměřen
platebním výměrem. Včas nezaplacené (neodvedené) poplatky nebo jejich nezaplacenou
(neodvedenou) část může město zvýšit až na trojnásobek. Vyměřené poplatky se
zaokrouhlují na celé koruny nahoru.
2. Pokud poplatník nesplní svoji oznamovací povinnost stanovenou touto obecně závaznou
vyhláškou nebo uloženou rozhodnutím v souladu se zákonem č. 337/1992 Sb., o správě
daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů, může mu správce poplatku opakovaně
uložit pokutu za nepeněžité plnění ve smyslu ustanovení §37 a §37a citovaného zákona.
3. Pokud poplatník nesplní svoji poplatkovou povinnost stanovenou touto obecně závaznou
vyhláškou, lze dlužné částky vyměřit nebo doměřit do 3 let od konce kalendářního roku, ve
kterém poplatková povinnost vznikla.
4. Byl-li před uplynutím této lhůty učiněn úkon směřující k vyměření nebo doměření
poplatku, běží tříletá lhůta znovu od konce roku, v němž byl poplatník o tomto úkonu
písemně uvědoměn. Vyměřit a doměřit poplatek lze nejpozději do 10 let od konce
kalendářního roku, ve kterém poplatková povinnost vznikla.

Čl. 8
Prominutí
Správce poplatku, může na základě žádosti poplatníka v jednotlivých případech poplatek nebo
jeho příslušenství snížit nebo prominout, a to z důvodu zmírnění nebo odstranění tvrdosti.

Čl. 9
Zrušovací ustanovení
Dnem účinnosti této vyhlášky se ruší obecně závazná vyhláška č. 8/07 o místním poplatku za
provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů ze dne 29.11.2007.
Čl. 10
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dne 1. ledna 2009.

.....................................
PaedDr. Jiří Kulhánek
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