MÍSTNÍ POPLATEK ZA KOMUNÁLNÍ ODPAD
1. Základní informace k životní situaci.
Zastupitelstvo města Přelouče vydalo obecně závaznou vyhlášku za provoz systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, kterou tento poplatek zavedlo. Obecně závazná
vyhláška se vztahuje na tyto poplatníky:
a) fyzická osoba
1. která má v obci trvalý pobyt
2. které byl podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky povolen trvalý pobyt nebo
přechodný pobyt na dobu delší než 90 dnů
3. která podle zákona upravujícího 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
b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve
kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba, a to ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou
osobu; má-li ke stavbě určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinnému domu vlastnické právo více
osob, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně.

2. Kdo je oprávněn v této věci jednat.
Svéprávná zletilá osoba. V případě, že jde o osobu nesvéprávnou, jedná za ni opatrovník, za nezletilou
osobu jedná její zákonný zástupce.

3. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace.
Oznamovací povinnost:
Poplatník je povinen ohlásit správci poplatku vznik (zánik) své poplatkové povinnosti do 30 dnů ode dne,
kdy mu povinnost platit tento poplatek vznikla (zanikla).

5. Na které instituci životní situaci řešit.
Městský úřad Přelouč, oddělení právní

6. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit.
Městský úřad Přelouč, oddělení právní – místní poplatky
Československé armády 1665, 535 33 Přelouč
4.patro, kancelář č. 4.05,4.04, telefon 466 094 125, 122.

7. Jaké doklady je nutné mít s sebou.
Při jednání na právním oddělení se poplatník prokazuje platným občanským průkazem, případně
pasem nebo dokladem s rodným číslem.

8. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici.
Přihláška k registraci - poplatník vlastnící stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný
dům, ve kterém není hlášena k trvalému pobytu žádná fyzická osoba
Odhláška z registru – poplatník vlastnící stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný
dům, ve kterém není hlášena k trvalému pobytu žádná fyzická osoba
Žádost o vrácení přeplatku
V tištěné podobě jsou veškeré formuláře k dispozici na Městském úřadě Přelouč, oddělení právní.

9. Osvobození od poplatku:
a) poplatníci s celoročním pobytem v zařízeních sociální péče a obdobných zařízeních
neziskových organizací
b) poplatníci, kteří jsou celoročně ve vazbě nebo výkonu nepodmíněného trestu odnětí svobody
c) poplatníci, kteří se celoročně zdržují mimo území České republiky
d) poplatníci s pobytem na území města, kteří mají ve vlastnictví stavbu určenou k individuální
rekreaci nacházející se na území města
e) děti do jednoho roku věku
Celoročním pobytem pro uplatnění nároku na osvobození dle písmen a,b,c se rozumí nepřetržitý
pobyt od 1.1. do 31.12 téhož kalendářního roku

9. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit:
Základní sazba místního poplatku za komunální odpad činí 492,- Kč / osoba / rok
Možnosti úhrady:





bezhotovostním převodem platby na účet města č. účtu 19-1425561/0100 (Komerční banka, a.s.,
pobočka Přelouč)
poštovní poukázkou na poště
pokladna Městského úřadu Přelouč, přízemí, dveře č. 0.01 .
Poplatek je splatný jednorázově nejpozději do 30. června každého roku.
Vznikne-li poplatková povinnost v průběhu kalendářního roku, je poplatek splatný nejpozději do 6 měsíců
od vzniku poplatkové povinnosti, a to v poměrné výši.
„Den platby“ se stává až den, kdy platbu obdrží banka správce poplatku.

Variabilní symbol Vám bude sdělen na Městském úřadě Přelouč, oddělení právní nebo na pokladně
Městského úřadu.

10. Podle kterého právního předpisu se postupuje.




Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
Zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů

11. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností.

Za nesplnění ohlašovací povinnosti může správce poplatku uložit pokutu dle zákona č. 280/2009 Sb.,
daňový řád, ve znění pozdějších předpisů, a to i opakovaně.
Nebude-li poplatek uhrazen včas nebo ve správné výši, vyměří správce místního poplatku poplatek
platebním výměrem, přičemž dle zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších
předpisů, včas nezaplacené poplatky nebo jejich nezaplacenou část může správce poplatku zvýšit až na
trojnásobek.

12. Další informace
Veškeré další informace ohledně místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů naleznete na oficiálních stránkách města Přelouče.

