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Obec Příbram na Moravě 
 
 

Obecně závazná vyhláška obce Příbram na Moravě  
č. 1/2009, 

 
o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, 

využívání a odstraňování komunálních odpadů  
 

      Zastupitelstvo obce Příbram na Moravě se na svém zasedání dne 14.1.2009 usnesením č. 

17/4 usneslo vydat na základě § 14 odst. 2 zákona č.565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve 

znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 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 
Úvodní ustanovení 

 
Obec Příbram na Moravě touto obecně závaznou vyhláškou zavádí místní poplatek za 

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

komunálních odpadů ( dále jen „poplatek“). 
1) 

 

Čl. 2 
Ohlašovací povinnost 

 
1) Poplatník je povinen ohlásit správci poplatku vznik poplatkové povinnosti do 15 dnů 

ode dne, kdy tato skutečnost nastala. 

2) Při plnění ohlašovací povinnosti je poplatník povinen sdělit správci poplatku jméno a 

příjmení, rodné číslo a adresu trvalého pobytu. Poplatník, který je vlastníkem stavby na území 

obce, která slouží nebo je určena k individuální rekreaci, v níž není k trvalému pobytu hlášena 

žádná fyzická osoba, uvede rovněž číslo popisné nebo evidenční této stavby, pokud stavba 

není takto označena, uvede parcelní číslo pozemku, na němž je stavba umístněna. 

3) Poplatník je při plnění ohlašovací povinnosti dále povinen sdělit správci poplatku 

veškeré skutečnosti, které mají vliv na výši poplatkové povinnosti, a případně doložit 

existenci skutečností zakládajících osvobození od poplatku. 

4) Poplatník je rovněž povinen ohlásit správci poplatku jakékoliv změny v ohlášených 

skutečnostech, zejména zánik poplatkové povinnosti, a to do 15 dnů ode dne, kdy nastaly.  

 

Čl. 3 
Sazba poplatku 

 
1) Sazba poplatku činí 400,-  Kč a tvoří ji: 

a)  částka 250,- Kč za poplatníka a kalendářní rok a 

b)  částka 150,- Kč, stanovená na základě skutečných nákladů obce předchozího roku 

na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu za poplatníka a kalendářní rok.  

2) Rozúčtování nákladů předchozího roku na sběr a svoz netříděného komunálního 

odpadu na osobu je obsaženo v příloze této obecně závazné vyhlášky. 
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Čl. 4 
Splatnost poplatku 

 
1) Poplatek je splatný do 31.3. každého kalendářního roku (stejná splatnost platí i pro 

případ, kdy je poplatek odváděn za domácnost společným zástupcem nebo za rodinný 

nebo bytový dům vlastníkem nebo správcem) 

2) Vznikne-li poplatková povinnost po lhůtě splatnosti uvedené v odst. 1, nebo méně než 

5 dnů před uplynutím této lhůty splatnosti, je poplatek splatný do 30 dnů ode dne, kdy 

poplatková povinnost vznikla. 

3) Poplatník, který nemůže ze sociálních důvodů splatit poplatek jednorázově, zažádá 

správce poplatku o rozložení platby do dvou splátek. Druhá splátka je splatná do 15.7. 

příslušného kalendářního roku. 

 

Čl. 5 
Osvobození a úlevy 

 
Od poplatku se osvobozují : 

a) osoby, které pobývají celý rok, za který se poplatek platí, v zahraničí  

b) osoby za dobu výkonu trestu odnětí svobody 

c) osoby s trvalým pobytem v sídle ohlašovny Obecního úřadu Příbram na 

Moravě
2)

 

 
Čl. 6 

Zrušovací ustanovení  
 

Zrušuje se obecně závazná vyhláška obce Příbram na Moravě číslo 2/2008 o místním 

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

odstraňování komunálních odpadů ze dne 16.1.2008 

 

Čl. 7 
Účinnost 

 

       Tato obecně závazná vyhláška nabývá z důvodů naléhavého obecního zájmu, účinnosti 

dnem jejího vyhlášení. 

___________________________________________________________________________ 
1) § 10b zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů 
2) Zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve 

znění pozdějších předpisů) 

 

 

 

 

   ………………….                                                                            ..……………….      

    Rostislav Trtilek                                                                                 Jiří Hradecký    

      místostarosta                                                                                           starosta  

 

Vyvěšeno dne: 15.1.2009 

Sejmuto dne: 2.2.2009 

 



strana 3 

 

 

Příloha obecně závazné vyhlášky č. 1/2009 o místním poplatku za provoz systému 
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních 
odpadů 
 

 

Rozúčtování nákladů na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu na poplatníka: 

 

a) celkové náklady na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu činily za kalendářní 

rok 2008 celkem 206 967,- Kč 

b) počet poplatníků k 31.12.2008 činil 597,- Kč 

c) náklady na jednoho poplatníka za rok 2008 činili 346,70 ,- Kč 

 

 

 

 

 

 

    ……………….                                                                                  ..……………….      

    Rostislav TRTILEK                                                                                Jiří Hradecký    

      místostarosta                                                                                           starosta  

 

 

 

Vyvěšeno dne: 15.1.2009 

 

Sejmuto dne: 2.2.2009  

 


