
 

OBEC TUCHORAZ 

Zastupitelstvo obce Tuchoraz 

Obecně závazná vyhláška obce č. 1/2020 

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

třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 

 
 
Zastupitelstvo obce Tuchoraz se na svém zasedání dne 4.11.2020 usnesením č.7 usneslo vydat 

na základě ustanovení § 84 odst. 2, písm. h) a § 10 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, 

(obecni zřízeni) ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením § 17a zákona č. 

185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, 

tuto obecně závaznou vyhlášku. 

 

Čl. 1 

Základní ustanovení 

 
Obec Tuchoraz touto obecně závaznou vyhláškou zavádí a stanovuje poplatek za komunální 

odpad vznikající na území obce (dále jen ,,poplatek"). 

 

Čl. 2 

Poplatník a plátce, ohlašovací povinnost 

 
(1) Poplatníkem je fyzická osoba, při jejichž činnosti vzniká komunální odpad. Plátcem 

poplatku je vlastník nemovitosti, kde vzniká komunální odpad. Jde-li o budovu, ve které vzniklo 

společenství vlastníků jednotek podle zvláštního zákona, je plátcem toto společenství. Plátce 

poplatku poplatek rozúčtuje na jednotlivé poplatníky. 

(2) Správu poplatku vykonává Obec Tuchoraz prostřednictvím svého orgánu Obecního úřadu 

Tuchoraz. 

(3) Poplatek je příjmem Obce Tuchoraz. 

 

 

 

Čl. 3 

Registrační povinnost 



 
(1) Registrační povinnost je vyžadována dle ustanovení §125 zákona č. 280/2009 Sb., daňový 

řád, ve znění pozdějších předpisů. 

(2) Plátce poplatku je povinen podat prohlášení plátce k registraci u správce poplatku do 15 dní 

ode dne vzniku poplatkové povinnosti. V prohlášení je plátce poplatku povinen uvést jméno a 

příjmení nebo název, místo pobytu nebo sídlo, popřípadě další adresu pro doručování (náležitosti 

prohlášení jsou předmětem Přílohy č. 1 této obecně závazné vyhlášky). Osoby již zaregistrované 

jako plátci poplatku za komunální odpad toto prohlášení již podávat nemusejí. 

(3) Dojde-li ke změně údajů uvedených v prohlášení plátce (přihlášce) k registraci, plátce je 

povinen tuto změnu oznámit do 15 dnů ode dne, kdy nastala, popřípadě požádat o zrušení 

registrace, jsou-li k tomu dány důvody. 

 

Čl. 4 

Výše poplatku 

 
Výše poplatku je stanovena podle předpokládaných opravdových nákladů Obce Tuchoraz, 

vyplývajících z režimu nakládání s odpadem, rozdělených na jednotlivé poplatníky podle počtu a 

objemu nádob určených k odkládání odpadů připadajících na jednotlivé nemovitosti: 

  
svozová nádoba   
(objem v litrech) 

     roční poplatek dle četnosti svozů 

1 x za 14 dní 1 x týdně 1 x měsíčně sezónní svoz *) 

popelnice 110 – 120 L    2 000,- Kč    3 100,- Kč 1 500,- Kč    2 600,- Kč 

popelnice 240 L    3 000,- Kč    4 600,- Kč -    3 900,- Kč 

 *) svoz 1 x týdně v měsících leden, únor, březen, prosinec, svoz 1 x za 14 dní v měsících 

duben, květen, červen, červenec, srpen, září, říjen, listopad 

 

Čl. 5 

Splatnost poplatku 

 

(1) Plátce poplatku hradí poplatek nejpozději do 28.února příslušného kalendářního roku. Při 

úhradě poplatku je dle velikosti sběrné nádoby vydávána příslušná evidenční známka. Touto 

známkou musí být opatřeny všechny sběrné nádoby, které jsou zapojeny do Obcí Tuchoraz 

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

směsných komunálních odpadů vzniklých na území obce. 

 

(2) Způsoby placení poplatku jsou předmětem zvláštní právní úpravy (ustanovení §163 zákona 

č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů), kdy se jedná například o platbu v 

hotovosti do pokladny nebo bezhotovostním převodem na účet obce. 

 

(3) Vznikne-li poplatková povinnost po stanoveném datu splatnosti, je poplatek splatný 

nejpozději do 15. dne měsíce, který následuje po měsíci, ve kterém poplatková povinnost vznikla. 



 

Čl. 6 

Osvobození a úlevy 

 

(1) od poplatku se nad rámec zákonného osvobození osvobozuje plátce je-li osobou s 

průkazem ZTP/P a je-li trvale hlášen v nemovitosti sám jako jediný obyvatel. 

(2) Úleva ve výši 1000,- Kč se poskytuje po podání žádosti o úlevu z poplatku (Příloha č. 2 této 

obecně závazné vyhlášky) 

 a) plátci, který dovršil 75 let věku, včetně roku dovršení a je-li trvale hlášen v nemovitosti jako 

jediný obyvatel (žije sám). 

 b) plátci, který dovršil 75 let věku, včetně roku dovršení  a sdružuje pod sebou poplatníky, kteří 

též dovršili 75 let věku, včetně roku dovršení. 

(1) Úleva ve výši 500,- Kč z ročního poplatku stanoveného pro svoz odpadu 1 x za 14 dní z 

popelnice o velikosti 110 - 120L se poskytuje plátcům, kteří jsou vlastníky nemovitostí č.p. 10, 15, 

16, 17, 19, 20, 21, 24, 40, 121, 125 a č.e. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 13, 14, 15 a p.č. 77/5, 77/6 a 35/31, 

kterým nelze odvoz od nemovitosti oprávněnou osobou pro nedostupnost zajistit. 

 
Čl. 7 

Zrušovací ustanovení 

 
Touto obecně závaznou vyhláškou se zrušuje obecně závazná vyhláška obce Tuchoraz č. 2/2019, 

o  místním poplatku za provoz systém, shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a 

odstraňování komunálních odpadů ze dne 1.1.2020. 

 

Čl. 8 

Účinnost 

 
Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti 1.1.2021 

 

  ...............................    ............................... 

      Miroslav Dežo      Vladimír Urbánek 

         starosta          místostarosta 

 

Vyvěšeno na úřední desce dne  6. 11. 2020 

Sejmuto z úřední desky dne ............................... 


