OBEC
Zastupite|stvoobce Hoštice
obecně závazná vyh|áškaobce Hošticeč'112021,
o mistnímpoplatkuza obecnísystémodpadovéhohospodářství
aó.1./4P(Ín.",o
zastuDite|stvo
obceHoŠtice
se na svémzasedáníane!.4.!.1,.Zý.,Ísnesením

pop|atcích,
ve zněnípozdějších
Vydatna zák|adě$ 14 zákonač.565/í990 Sb., o místních
předpisů(dá|e jen ,,zákon o místníchpop|atcích..),
a v sou|adu s s 10 písm. d)
(obecní
zřízení),
Vezněnípozdějších
Sb', o obcích
a $ 84 odst.2 písm.h)zákonač'12812000
(dá|ejen ,,tato
předpisů'
vyh|áška.'):
tutoobecnězáVaznouVyh|ášku

čt.t
Úvodní ustanovení
(1) obec touto vyh|áškouzavádí místnípop|atekza obecní systém odpadového
(dá|ejen''popIatek..).
hospodářství
je obecníúřad.1
(2) Správcempoplatku

cl.z
PopIatník
je2:
(1) Pop|atníkem
pop|atku
a) Íyzickáosoba přih|ášenáv obci3nebo
byt'rodinnýdŮmnebostavbuprorodinnourekreaci,
b)v|astník
nemovité
věcizahrnující
ve kterénenípřih|ášenážádnáÍyzickáosoba a kteráje umístěnana územíobce.
(2) Spo|uv|astníci
nemovité
věci zahrnující
byt, rodinnýdůmnebo stavbupro rodinnou
jsou
p|nit
pop|atkovou
povinnost
povinni
spoIečně
a nerozdí|ně.o
rekreaci

pop|atcích
l s 15 odst.1 zákona,o místních
pop|atcích
2 $ 1oezákonao místních
pop|atcich
povďuje
3 za přihlášení
ryzickéosobyse podles 16czákonao místních
pobytupod|ezákonao evidenciobyvate|.
nebo
k trvalému
a) přih|ášeni
zákona o azy|unebozákona
ceskérepub|iky,
b) oh|ášení
místapobytupod|ezákonao pobytucizincůna území
jde]i o cizince'
ochÍaněcizinců,
o dočasné
1. kterému
by|povo|entrvalýpobyt'
2. kteď na území
ČeskérepublikypobÍ/ápřechodněpo dobudelšínež3 měsíce,
ochranyneboosoboustrpěnouna územípod|ezákonao azy|u
3' kteÚ,ieŽadate|em
o udě|enímezinárodní
doěasnéochranypod|ezákonao dočasné
ochraněcizinců,nebo
aneboŽadate|em
o poskytnutí
dočasné
ochranycizinců.
ochrananebojde o cizincepoŽíVajícího
4. kterému
by|audělenamezinárodní
pop|atcich
4 $ 1opzákonao místních

č l .g
Poplatkové období
je ka|endářní
pop|atku
Pop|atkovým
obdobím
rok.5

čt.+
ohlašovací povinnost
je povinenpodatsprávcipop|atku
( 1 ) Pop|atník
oh|ášení
nejpozdějido 2.l dnůode dne
povinnosti.
vznikusvépop|atkové

pop|atník
(2) V oh|ášení
uvede6
jména,
a) jméno,popřípadě
a příjmení
nebonázev,obecnýidentifikátor,
by|-lipřidě|en,
popřípadě
místopobytunebosídlo,síd|opodnikate|e,
da|ší
adresuprodoručování;
právnickáosoba uvede téŽosoby, Keréjsou jejímjménemopráVněnyjednat
v popIatkových
věcech,
p|atebních
b) čís|a
všechsvých účtů
u poskytovate|ů
s|uŽeb,včetněposkytovate|ů
těchto s|uŽebV zahraniěí,uŽívaných
v souvislostis podnikate|skou
óinností,
v případě'Že předmětpop|atku
pop|atníka,
souvisís podnikate|skou
činností
c)

prostanovení
pop|atku,
da|ší
údajerozhodné
zejména
skuteěnosti
zak|ádající
nárok
jdeJi
na osvobození
neboú|evu
od pop|atku,
a
o pop|atníka
d|eě|.2 odst.1 písm.
b) tétovyh|ášky,
téžidentiŤikační
údajenemovité
věci zahrnující
byt,rodinnýdům
nebostavbuprorodinnourekreaciood|ekatastrunemovitostí.

(3) Pop|atník,
kteÚ nemá síd|onebo byd|iště
na územíč|enského
státu Evropskéunie,

jinéhosm|uvního
prostoruneboŠvýcarské
státuDohodyo Evropském
hospodářském
konfederace,
uvedetakéadresusvéhozmocněncev tuzemskuprodoručování.7

(4) Dojde-like změněúdajů
je popIatník
povinentutozměnuoznámit
uvedených
v ohlášení,
do 21 dnůode dne,kdynasta|a.8

(5) Povinnostohlásitúdajpod|eodstavce2 nebojehozměnuse nevztahuje
na údaj,ktený
může
správcepopIatku
automatizovaným
způsobem
zjístit
z rejstříků
neboeVidencí,
do
přístup.okruh těchtoúdajů
nichŽmá zřízen au|omatizovaný
zveřejníspráVcepop|atku
na svéúřední
desce.g

ct.5
Sazba poplatku
(1) sazba pop|atku
ěiní500 Kč.
(2) Pop|atekse v případě,Že pop|atkovápovinnostvznik|az důvodupřih|ášenítyzické
osobyv obci,snižujeo jednudvanáctinu
za každýkalendářní
měsíc,na jehoŽkonci1o
popIatcích
5 s 1ooodst' 1 zákonao místních
pop|atcích
6 s 14a odst.2 zákonao místních
poplatcích
7 s 14a odst.3 zákonao místních
popIatcích
8 s 14aodst.4zákonao místních
poplatcích
9 s 14a odst.5 zákonao místních
10 s 10hodst'2 Ve spojení
pop|atcich
s s 10oodst.2zákonao místních
z

a) nenítatofyzickáosobapřih|ášena
V obci,nebo
b)je tatofyzickáosobaod pop|atku
osvobozena.
(3) Pop|atekse v případě,že pop|atková
povinnostvznik|az důVodu
jednot|ivé
V|astnictví
nemovité
věci zahrnující
byt,rodinnýdůmnebostavbupro rodinnourekreaciumístěné
na území
obce,sniŽujeo jednudvanáctinu
za každýka|endářní
měsíc,na jehožkonci11
a) je v tétonemovité
věci přih|ášena
a|espoňí fyzickáosoba,
b) pop|atník
nev|astní
tutonemovitou
Věc,nebo
c) je pop|atník
od pop|atku
osvobozen.

ct.6
Splatnost poplatku

( 1 ) PopIatekjespIatný
jednorázově,
a to nejpozději
do30.6.příslušného
ka|endářního
roku.
(2) Vzníkne-li
pop|atková
povinnostpo datusp|atnosti
uvedeném
v odstavci,|,je pop|atek

splatnýnejpozději
do ,|5.dne měsíce,kteninásledujepo měsÍci,
pop|atková
Ve kterém
povinnost
vznikla.

(3) Lhůtasp|atnosti
pop|atníkovi
neskončÍ
dříveneŽlhůtapro podáníoh|ášení
pod|eč|.4
odst..l tétovyh|ášky.

čt.z
osvobozeni a ú|evy
(í) od pop|atku
je osvobozena
pop|atková
osoba,které
povinnost
Vznik|a
z důvodu
přih|ášení
v obcia kteráje12

pop|atku
a) pop|atníkem
za odk|ádání
komuná|niho
odpaduz nemovité
věci v jinéobci
a má v tétojinéobcibydliště,
b) umístěna
do dětského
domovaprodětido 3 |etvěku,ško|ského
provýkon
zařízení
ústavní
nebo ochrannévýchovyneboško|ského
zařízenípro preventivněvýchovňou
péěina zák|aděrozhodnutí
soudunebosm|ouvy,
c) umístěnado zařízenípro děti vyžadující
okamŽitoupomocna zák|aděrozhodnutí
soudu,na Žádostobecního
úřaduobces rozšířenou
působností,
zákonného
zástupce
dítětenebonez|eti|ého,
d) umístěna
v domověproosobyse zdravotním
postiŽením,
domověproseniory,
domověse zvláštním
režimem
nebov chráněném
bydlení,
nebo
e) na zák|adězákona omezenana osobnísvoboděs Výjimkouosobyvykonávající
trest
domácího
vězení.

11 s í0h odst'3 ve spojenís s 10oodst.2 zákonao místních
poplatcích
pop|atcích
12 s 10gzákonao místních

(2)

od pop|atkuse osvobozuje osoba, Keré poplatková povinnost
vznik|a z důvoou
přih|ášenív
obcia která
a) Nedovrši|a
6 |etvěku

(6) V případě'že pop|atník
povinnostoh|ásitúdalrozhodnýpro osvobození
nesp|ní
neoo
úlevuVe |hůtách
Stanovených
toutovyh|áškou
nebo zákonem,nárok na osvobozenÍ
nebo ú|evuzaniká.13

Čt.
e

Navýšení
pop|atku
(1) Nebudou.|i
pop|atky
zap|aceny
pop|atníkem
včasnebove správné
výši,vyměřímu
spráVce pop|atkupop|atekp|atebním
výměremnebo hiomadn1im
preopisnym
seznamem.la

(2) Včasnezap|acené
pop|a'kynebo částtěchtopop|atků
můŽesprávce pop|atkuzvýšitaž
na trojnáSobek;
je přís|ušenstvím
totozvýšení
pop|atku
jehoosud15
sIedujícím

ct.9

odpovědnost za zap|aceni pop|atku16

( 1 ) Vznikne-|inedop|atekna pop|alkupop|atníkovi,
kteý je ke dni sp|atnostinez|etilý

a nenaby|p|nésvéprávnosti
nebo kteý je ke dni sp|átnostiomezenve svéprávnosii
a by| mu jmenován opatrovníksplavujícíjeho jmění, přecházípop|atková
pouinno.t
tohotopop|atníka
na zákonného
zástupcenebotohotoopatrovníka;
zákonný.zástupce
neboopatrovník
má stejnéprocesní
postavení
jakopop|ainík.
(2) V případěpod|eodstavce,lvyměřísprávcepop|atku
pop|atek
zákonnému
zástupcinebo
opatrovníkovi
popIatníka.

(3) JeJi zákonnýchzástupcůnebo opatrovníků
více,jsou povinni p|nit pop|atkovou
povinnost
spo|ečně
a nerozdí|ně.

čl.to
Spo|ečnáustanovení
(1) Ustanovení
o nemovité
věci se použijí
obdobněi na jednotku'Kerá je Vymezenapod|e
zákona o V|astnictví
bytů,spo|us toutojednotkouspojenýmpodí|emna spo|eůných
částechdomu,a pokudje s níspojenov|ástnictví
k pozemKu,tak íspo|us podí|em
na
tomtopozemku.lT
(2) Na svěřenskýfond'podí|ový
fondnebofondobhospodařovaný
penzijní
společností,
oo
je v|oŽenanemovitávěc, se pro úče|y
kter.ých
pop|atků
za t<omunatni
na v|astníka
tétonemovité
věci.18
"Ji"Jňi"o-r.p.
13 s í4a odst.6 zákonao místních
poplatcích
14s 11odst'1zákonao místních
pop|atcích
15s 11 odst'3 zákonao místních
pop|atcích
16 s 12 zákonao místních
poplatcích
17 s 10qzákonao místních
pop|atcícn
18s1orzákonao místních
poplatcích

čt.rt

I

Přechodná ustanovení
pop|atkuza pÍovozSystémushromažd'ování,
pop|atníkem
místního
( 1 ) Údaje oh|ášené
odpadůke dni
sběiu, přepravy''třídění,vyuŽívánía odstraňováníkomuná|ních
pod|e
za údajeoh|ášené
se povaŽují
tétovyh1ášky
dni nabytíúčinnosti
preocna)e;icimů
č|.4 odst.1 tétovyhlášky.
tétovyhláškyse posuzujípod|e
(2) Pop|atkovépovinnostiVznik|épřed nabytímúčinnosti
právníchpředpisů.
dosavadních

cl.'lz
ustanovení
Zrušovací
pop|atkuza provozsystému
Zrušujese obecnézávaznávyhláškaé 1t2o19o.místním
komuná|ních
a odstraňování
využívání
sběru,přeprávy,třídění,
shromaŽďování,
ze dne 19' 12.2019.
odoadů

ts
Čt.
Účinnost
dnem31J2.2021
Tatovyhláškanabýváúěinnosti
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J^"y'.rc/místostarosta
descedne:
Vyvěšenona úřední
deskydne:
sejmutoz úřední
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