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MĚSTO HROCHŮV TÝNEC
Zastupitelstvo města Hrochův Týnec
Obecně závazná vyhláška města Hrochův Týnec
č. 001/2021,
kterou se mění obecně závazná vyhláška č.002/2019, o místním
poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Zastupitelstvo města Hrochův Týnec se na svém zasedání dne 23.3.2021 usnesením č. 002/2021/005/?.
usneslo vydat na základě § 14 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích ustanovení § 84 odst. 2
písmeno h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně
závaznou vyhlášku:
Čl. 1
Změna vyhlášky
Obecně závazná vyhláška č.002/2019, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů ze dne 12. 12. 2019 se mění takto:
Čl. 2 Poplatník nově zní:
Čl. 2
Poplatník
(1)

(2)

1

2

Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů platí1:
a)

fyzická osoba přihlášená v obci,

b)

fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný
dům, ve kterých není přihlášená 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.

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 správci poplatku oznámit jméno, popřípadě jména,
příjmení a data narození osob, za které poplatek platí.2

§ 10b odst. 1 zákona o místních poplatcích
§ 10b odst. 2 zákona o místních poplatcích
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Čl. 6 osvobození a úlevy nově zní:
Čl. 6
Osvobození a úlevy
(1)

Od poplatku je osvobozena fyzická osoba dle čl. 2 odst. 1 písm. a), která je3
a)

umístěna do dětského domova pro děti do 3 let věku, školského zařízení pro výkon ústavní nebo
ochranné výchovy nebo školského zařízení pro preventivně výchovnou péči na základě
rozhodnutí soudu nebo smlouvy,

b)

umístěna do zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc na základě rozhodnutí soudu, na
žádost obecního úřadu obce s rozšířenou působností, zákonného zástupce dítěte nebo
nezletilého,

c)

umístěna v domově pro osoby se zdravotním postižením, domově pro seniory, domově se
zvláštním režimem nebo chráněném bydlení.

(2)

Od poplatku se osvobozují:
a) fyzická osoba, která se narodila v příslušném kalendářním roce plnění poplatku
b) poplatník dle čl. 2 odst. 1 písm. a) této vyhlášky s místem pobytu v sídle ohlašovny
(Smetanova 25, Hrochův Týnec), pokud se celoročně zdržuje mimo území města
c) poplatník dle čl. 2 odst. 1 písm. b) této vyhlášky, pokud jsou současně poplatníky dle poplatník
dle čl. 2 odst. 1 písm. a) této vyhlášky, a to od povinnosti platit oba poplatky současně, tito
poplatníci platí pouze jeden z poplatků
d) poplatník dle čl. 2 odst. 1 písm. a), který déle než 9 měsíců po sobě jdoucích kalendářních
měsíců zdržuje mimo území města.

(3)

Úleva 50 % se poskytuje:
a) poplatníkovi, který je držitelem průkazu ZTP/P
b) poplatníkovi dle čl. 2 odst. 1 písm. a) této vyhlášky, který v příslušném kalendářním roce dosáhl
věku 80-ti let
c) poplatníkovi dle čl. 2 odst. 1 písm. a) této vyhlášky studujícímu v prezenční formě studia, který je
současně minimálně 4 měsíce ubytován mimo území města

(4)

Úleva poplatníka zapojeného do motivační a evidenční systémy pro odpadové hospodářství
Poplatníkovi zapojenému do motivačního a evidenčního systému pro odpadové hospodářství, bude
poskytnuta úleva dle získaných EKO bodů. Cena EKO bodu je stanovena usnesením zastupitelstva
města Hrochův Týnec č.001/2021/007/b ve výši 5 Kč za 1 EKO bod.

(5)

3
4

V případě, že poplatník nesplní povinnost ohlásit údaj rozhodný pro osvobození nebo úlevu ve
lhůtách stanovených touto vyhláškou nebo zákonem, nárok na osvobození nebo úlevu zaniká.4

§10b odst. 3 zákona o místních poplatcích
§ 14a odst. 6 zákona o místních poplatcích
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Čl. 2
Účinnost
Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. 4. 2021

Podpis
…………………….

Podpis
……………………….

Leoš Kaplan

Ing. Petr Schejbal

místostarosta

starosta

Vyvěšeno na úřední desce dne:
Sejmuto z úřední desky dne:

