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Obecně závazná vyhláška č. 3/2012 
o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, 

využívání a odstraňování komunálních odpadů  
 
Zastupitelstvo města Chrastavy se na svém zasedání dne 17. 12. 2012 usnesením č. 
2012/06/XVI usneslo vydat na základě § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních 
poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen “zákon”), a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 
odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), tuto obecně závaznou 
vyhlášku:  

 
 

Čl. 1 
Úvodní ustanovení 

 
Město Chrastava touto obecně závaznou vyhláškou zavádí místní poplatek za provoz systému 
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů (dále 
jen “poplatek”). 
 

Čl. 2  
Poplatník 

 
(1) Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a 

odstraňování komunálních odpadů platí poplatník, kterým je: 
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) 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 fyzických osob, jsou povinny 
městskému úřadu oznámit jméno, případně jména, příjmení a data narození osob, za 
které poplatek platí. 
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Čl. 3 
Ohlašovací povinnost 

 
1. Poplatník ohlásí správci poplatku vznik nebo zánik poplatkové povinnosti v důsledku 

změny pobytu nebo v důsledku změny vlastnictví ke stavbě určené k individuální 
rekreaci, bytu nebo rodinného domu nebo jiné změny (čl. 2, odst. 1, písm. a, body 3,4) 
rozhodné pro stanovení poplatku do 30 dnů ode dne, kdy tato skutečnost nastala.  

2. Poplatník dle čl. 2 odst. 1 této vyhlášky je povinen ohlásit správci poplatku jméno, 
popřípadě jména, a příjmení, datum narození, místo trvalého pobytu, popřípadě další 
adresu pro doručování. 

3. Poplatník  dle čl. 2 odst. 1 písm. b) vyhlášky je povinen ohlásit také evidenční nebo 
popisné číslo stavby určené k individuální rekreaci nebo rodinného domu; není-li stavba 
nebo dům označen evidenčním nebo popisným číslem, uvede poplatník parcelní číslo 
pozemku, na kterém je tato stavba umístěna. V případě bytu je poplatník povinen 
ohlásit orientační nebo popisné číslo stavby, ve které se byt nachází, a číslo bytu, 
popřípadě popis umístění v budově, pokud nejsou byty očíslovány. Není-li stavba, ve 
které se byt nachází, označena orientačním nebo popisným číslem, uvede poplatník 
parcelní číslo pozemku, na kterém je umístěna stavba s bytem.  

 
 

 
 

Čl. 4 
Sazba poplatku 

 
1. Sazba poplatku činí 500,-- Kč a tvoří ji:  

a) částka 250,-- Kč za poplatníka a kalendářní rok  
b) částka 250,-- Kč stanovená na základě skutečných nákladů obce předchozího 

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

2. Sazba poplatku zaplaceného (odvedeného) do jednoho měsíce po splatnosti se zvyšuje 
v souladu s § 11 zákona na 1,2 násobek, tj.: 600,-- Kč/rok 

3. Sazba poplatku zaplaceného (odvedeného) po splatnosti do konce kalendářního roku, za 
který se poplatek hradí se zvyšuje v souladu s § 11 zákona na 1,5 násobek, tj.: 750,-- 
Kč/rok  

4. Sazba poplatku nezaplaceného (neodvedeného) do skončení kalendářního roku, za který 
se poplatek hradí se zvyšuje v souladu s § 11 zákona na trojnásobek, tj.: 1.500,-- Kč/rok  

5. Zvýšení poplatku uvedené v odstavcích 2 až 4 je totožné v souladu s § 11 zákona i pro 
jeho nezaplacenou (neodvedenou) část.  

6. Rozúčtování nákladů předchozího roku za sběr a svoz netříděného komunálního odpadu 
za osobu je obsaženo v příloze č. 1 této obecně závazné vyhlášky.  

7. V případě změny místa pobytu fyzické osoby, změny vlastnictví stavby určené 
k individuální rekreaci, bytu nebo rodinného domu v průběhu kalendářního roku se 
poplatek platí v poměrné výši, která odpovídá počtu kalendářních měsíců pobytu nebo 
vlastnictví v příslušném kalendářním roce. Dojde-li ke změně v průběhu kalendářního 
měsíce, je pro stanovení počtu měsíců rozhodný stav k poslednímu dni tohoto měsíce.  
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Čl. 5 
Splatnost poplatku 

 
1. Poplatek pro poplatníka dle čl. 2 odst. 1 písm. a) bodu 1 této vyhlášky je splatný   do 

30. 4. příslušného kalendářního roku. V případě, že je poplatek odváděn společným 
zástupcem za 4 nebo více fyzických osob, je možno ho hradit ve dvou stejných 
splátkách, první splátka je splatná do 30. 4. a druhá do 30. 9. 

2. Poplatek pro poplatníka dle čl. 2 odst. 1 písm. b) této vyhlášky je splatný jednorázově   
do 30. 4. příslušného kalendářního roku. 

3. Poplatek pro poplatníka dle čl. 2 odst. 1 písm. a) bodu 2,3 a 4  této vyhlášky je splatný 
do 15 dnů od uplynutí lhůty pro splnění ohlašovací povinnosti.  

 
 

Čl. 6 
Přechodná a zrušovací ustanovení 

 
1. Zrušuje se obecně závazná vyhláška č. 1/2009 ze dne 22. 6. 2009, o místním poplatku 

za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování 
komunálních odpadů a obecně závazná vyhláška č. 5/2011 ze dne 24. 10. 2011, která 
obecně závaznou vyhlášku č. 1/2009 doplňovala.   

2. Ohlašovací povinnost splněná dle zrušené vyhlášky č. 1/2009 se považuje za splněnou 
ohlašovací povinnost dle vyhlášky č. 3/2012.  

 
 

Čl. 7 
Účinnost 

 
Tato obecně závazná vyhláška města Chrastavy nabývá účinnosti dnem 1. 1.2013. 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       Ing. Michael C a n o v                Zita V á c l a v í k ov á  
                 starosta                         místostarostka  
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Příloha č. l vyhlášky č. 3/2012 

1. Výpočet sazby poplatku (obecně): 
Vzorec: Stanovení sazby poplatku S = S1 + S2  
S1 je max. 250 Kč 
S2 = C / ( Fa + Fb), v případě, že je S2 > 250 Kč, pak S2 = 250 Kč 
Vysvětlivky: 
S...................................... celková sazba poplatku na fyzickou osobu a rok  
S1.................................... první položka sazby poplatku na fyzickou osobu a rok (do maximální 
výše 250 Kč) stanovená rozhodnutím zastupitelstva 
S2....................................druhá položka sazby poplatku na fyzickou osobu a rok (rozúčtování 
nákladů na sběr a svoz komunálního odpadu na fyzickou osobu)  
C......................................cena netříděného odpadu (TKO), kterou město zaplatilo pověřené 
osobě za předešlý kalendářní rok (oproti roku, kdy byla schválena tato příloha)  
Fa...............................počet fyzických osob, které mají ve městě trvalý pobyt 
Fb...............................počet fyzických osob, které mají ve vlastnictví stavbu určenou nebo 
sloužící k individuální rekreaci, ve které není hlášena k trvalému pobytu žádná fyzická osoba 
 

2. Výpočet sazby poplatku pro rok 2013:  

C = 4,652.618,38 Kč (3,251.478,80 Kč svozové služby, 373.440,-- Kč koše, 127.198,05 Kč 
VOK, 900.501,53 sběrný dvůr); faktury jsou k nahlédnutí na HFO MěÚ 
Fa = 6194 osob (dle matriky MěÚ k 31. 12. 20011) 
Fb = 73 osob (dle HFO MěÚ k 31. 12. 2011) 
S 2 = 4,652.618,38 Kč/ (6194 + 73) = 742,40 Kč = > S2 = 250,-- Kč 
S 1 = 250,--Kč (stanoveno rozhodnutím zastupitelstva) 
S = 250 + 250 = 500,-- Kč 

 
 


