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OBEC LAVIČKY 
Zastupitelstvo obce LAVIČKY 

Obecně závazná vyhláška obce Lavičky č. 1/2021, 
o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství 

 
Zastupitelstvo obce Lavičky se na svém zasedání dne 13.12.2021 usnesením č. 120/2021 
usneslo vydat na základě § 14 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „zákon o místních poplatcích“), a v souladu s § 10 písm. d)  
a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších 
předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „tato vyhláška“):  

Čl. 1 

Úvodní ustanovení 

(1) Obec Lavičky touto vyhláškou zavádí místní poplatek za obecní systém odpadového 
hospodářství (dále jen „poplatek“). 

(2) Správcem poplatku je obecní úřad Lavičky.1 

Čl. 2 

Poplatník 

(1) Poplatníkem poplatku je2: 

a) fyzická osoba přihlášená v obci3 nebo  

b) vlastník nemovité věci zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci, 
ve které není přihlášená žádná fyzická osoba a která je umístěna na území obce.  

(2) Spoluvlastníci nemovité věci zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou 
rekreaci jsou povinni plnit poplatkovou povinnost společně a nerozdílně.4 

 
1 § 15 odst. 1 zákona, o místních poplatcích 
2 § 10e zákona o místních poplatcích 
3 Za přihlášení fyzické osoby se podle § 16c zákona o místních poplatcích považuje  
a) přihlášení k trvalému pobytu podle zákona o evidenci obyvatel, nebo   
b) ohlášení místa pobytu podle zákona o pobytu cizinců na území České republiky, zákona o azylu nebo zákona 
o dočasné ochraně cizinců, jde-li o cizince, 
1. kterému byl povolen trvalý pobyt, 
2. který na území České republiky pobývá přechodně po dobu delší než 3 měsíce, 
3. který je žadatelem o udělení mezinárodní ochrany nebo osobou strpěnou na území podle zákona o azylu 
anebo žadatelem o poskytnutí dočasné ochrany podle zákona o dočasné ochraně cizinců, nebo 
4. kterému byla udělena mezinárodní ochrana nebo jde o cizince požívajícího dočasné ochrany cizinců. 
4 § 10p zákona o místních poplatcích 
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cl. 3
Poplatkové  období

Poplatkovým období m poplatku je kalendářní  rok.5

č l. +
Ohla¹ ovací  povinnost

Poplatní k je povinen podat správci poplatku ohlá¹ ení  nejpozději do 15 dnů  ode dne
vzniku své  poplatkové  povinnosti,

V ohlá¹ ení  poplatní k uvedeo

a) jmé no, popří padě jmé na, a pří jmení nebo název, obecný identifikátor, by|-|ipřidělen,

mí sto pobytu nebo sí dlo, sí dlo podnikatele, popří padě dal¹ í  adresu pro doruč ování ;
právnická osoba uvede té ¾  osoby, které  jsou její m jmé nem oprávněny jednat

v poplatkových věcech,

b) č í sla v¹ ech svých ú č tů  u poskytovatelů  platební ch slu¾ eb, vč etně poskytovatelů

těchto slu¾ eb v zahranič i, u¾ ivaných v souvislosti s podnikatelskou č inností ,

v pří padě, ¾ e předmět poplatku souvisí s podnikatelskou č inností  poplatní ka,

c) dal¹ í  ú daje rozhodné  pro stanovení  poplatku,zejmé na skuteč nostizakládajicí  nárok

na osvobození  nebo ú levu od poplatku, a jde-li o poplatní ka dle č l. 2 odst. 1 pí sm.

b) té to vyhlá¹ ky, té ¾  identifikač ní  ú daje nemovité  věci zahrnují cí  byt, rodinný dů m

nebo stavbu pro rodinnou rekreaci podle katastru nemovitostí .

Poplatní k, který nemá sí dlo nebo bydli¹ tě na ú zemí  č lenské ho státu Evropské  unie,
jiné ho smluvní ho státu Dohody o Evropské m hospodářské m prostoru nebo © výcarské
konfederace, uvede také  adresu své ho zmocněnce v tuzemsku pro doruč ováni.7

Dojde-li ke změně ú dajů  uvedených v ohlá¹ ení , je poplatní k povinen tuto změnu oznámit
do 15 dnů  ode dne, kdy nastala.8

Povinnost ohlásit ú daj podle odstavce 2 nebo jeho změnu se nevztahuje na ú daj, který
mŮ¾ e správce poplatku automatizovaným způ sobem 4istitz relstří ků  nebo evidencí , do
nich¾  má zří zen automatizovaný pří stup. Okruh těchto ú dajů  zveřejní  správce poplatku
na své  ú řední desce.g

č l. s
Sazba poplatku

(1) Sazba poplatku č iní  500,- Kč .

(2) Poplatek se v pří padě, ¾ e poplatková povinnost vznikla z dů vodu přihlá¹ ení  fyzické
osoby v obci, sni¾ uje o jednu dvanáctinu zaka¾ dý kalendářní  měsí c, na jeho¾  konci10

5 
5 1Oo odst. 1 zákona o mí stní ch poplatcí ch

6 § 14a odst. 2 zákona o mí stní ch poplatcí ch
7 § 14a odst. 3 zákona o mí stní ch poplatcí ch
B § 14a odst. 4 zákona o mí stní ch poplatcich
9 5 14a odst. 5 zákona o mí stní ch poplatcí ch
l0 § 

,10h odst, 2 ve spojení  s § 1Oo odst. 2 zákona o mí stní ch poplatcí ch

(3)

(4)

(5)



a) není tato fyzická osoba přihlá¹ ena v obci, nebo

b) je tato í yzická osoba od poplatku osvobozena.

(3) Poplatek se v pří padě, ¾ e poplatková povinnost vznikla z dů vodu vlastnictví  jednotlivé
nemovité  věci zahrnují cí  byt, rodinný dů m nebo stavbu pro rodinnou rekreaci umí stěné
na ú zemí  obce, sni¾ uje o jednu dvanáctinu zaka¾ dý kalendářní  měsí c, na jeho¾  konci11

a) je v té to nemovité  věci přihlá¹ ena alespoň 1fyzická osoba,

b) poplatní k nevlastní tuto nemovitou věc, nebo

c) je poplatní k od poplatku osvobozen.

(1)

(2)

(3)

č l. s
Splatnost poplatku

Poplatek je splatný jednorázově, a to nejpozději do28,2. pří slu¹ né ho kalendářní ho roku.

Poplatek pro poplatní ka dle č l. 2 odst. 1 pí sm. b) té to vyhlá¹ ky je splatný jednorázově
nejpozději do 31.8. pří slu¹ né ho kalendářní ho roku.

Vznikne-li poplatková povinnost po datu splatnosti uvedené m v odstavci 1 a 2, je
poplatek splatný nejpozději do 15. dne měsí ce, který následuje po měsí ci, ve které m
poplatková povinnost vznikla,

(4) Lhů ta splatnosti neskonč í  poplatní kovi dří ve ne¾  lhů ta pro podání  ohlá¹ ení  podle č l. 4
odst. ,1 té to vyhlá¹ ky.

č l. z
Osvobození  a ú levy

(1) Od poplatku je osvobozena osoba, které  poplatková povinnost vznikla z dů vodu
přihlá¹ ení  v obci a která je12

a) poplatní kem poplatku za odkládání  komunální ho odpadu z nemovité  věci v jiné  obci
a má v té to jiné  obci bydli¹ tě,
b) umí stěna do dětské ho domova pro děti do 3 let věku, ¹ kolské ho zaří zení  pro výkon
ú stavní  nebo ochranné  výchovy nebo ¹ kolské ho zařizení  pro preventivně výchovnou
pé č i na základé  rozhodnutí  soudu nebo smlouvy,
c) umí stěna do zaří zení  pro děti vy¾ adují cí  okam¾ itou pomoc na základě rozhodnutí
soudu, na ¾ ádost obecní ho ú řadu obce s roz¹ í řenou pů sobností , zákonné ho zástupce
dí těte nebo nezletilé ho,
d) umí stěna v domově pro osoby se zdravotní m posti¾ ení m, domově pro seniory,
domově se zvlá¹ tní m re¾ imem nebo v chráněné m bydlení , nebo
e) na základě zákona omezena na osobní  svobodě s výjimkou osoby vykonávají cí trest
domácí ho vězení .

(2) Od poplatku se osvobozuje osoba, které  poplatková povinnost vznikla z dů vodu
přihlá¹ ení v obci a která
a) přihlá¹ ená k trvalé mu pobytu na OÚ Lavič ky č . p. 90

]1 
§ 10h odst. 3 ve spojení  s § 1Oo odst.2 zákona o mí stní ch poplatcí ch

'' § 10g zákona o mí stní ch poplatcí ch

b) se nepřetr¾ itě, dé le ne¾  12 měsí ců  zd¾ ují  mimo ú zemí  obce



(3) Od poplatku se osvobozuje osoba, které  poplatková povinnost vznikla z dů vodu
vlastnictví  nemovité  věcizahrnují cí  byt, rodinný dů m nebo stavbu pro rodinnou rekreaci,
ve které  není  přihlá¹ ená ¾ ádnáí yzická osoba a která se nachází  na ú zemí .té to obce,
a která
a) Je ji¾  poplatní kem dle č l. 2 odst. 1 pí smeno a)

(4) V pří padě, ¾ e poplatní k nesplní  povinnost ohlásit ú daj rozhodný pro osvobození  nebo
ú levu ve lhů tách stanovených touto vyhlá¹ kou nebo zákonem, nárok na osvobození
nebo ú levu zaniká,13

č l. e
Navý¹ ení  poplatku

(1) Nebudou-li poplatky zaplaceny poplatní kem vč as nebo ve správné  vý¹ i, vyměří  mu
správce poplatku poplatek platební m výměrem nebo hromadným předpisným
seznamem.la

(2) Vč as nezaplacené  poplatky nebo č ást těchto poplatků  mů ¾ e správce poplatku zvý¹ it a¾
na trojnásobek; toto zvý¹ ení je pří slu¹ enství m poplatku sledují cí m jeho osud,15

č l. g
Odpovědnost za zaplacení  poplatku16

Vznikne-li nedoplatek na poplatku poplatní kovi, ktelý je ke dni splatnosti nezletilý
a nenabyl plné  své právnosti nebo který je ke dni splatnosti omezen ve své právnosti
a byl mu jmenován opatrovní k spravují cí  jeho jmění , přecházi poplatková povinnost
tohoto poplatní ka na zákonné ho zástupce nebo tohoto opatrovní ka; zákonný zástupce
nebo opatrovní k má stejné  procesní  postavení jako poplatní k,

V pří padě podle odstavce 1 vyměří  správce poplatku poplatek zákonné mu zástupci nebo
opatrovní kovi poplatn í ka.

Je-li zákonných zástupců  nebo opatrovní ků  ví ce, jsou povinni plnit poplatkovou
povinnost společ ně a nerozdí lně.

ěl. to
Společ ná ustanovení

Ustanovení  o nemovité  věci se pou¾ ijí  obdobně i na jednotku, která je vymezena podle
zákona o vlastnictví  bytů , spolu s touto jednotkou spojeným podí lem na spoleěných
č ástech domu, a pokud je s ní  spojeno vlastnictví  k pozemku, tak i spolu s podí lem na
tomto pozemku,17

Na svěřenský fond, podí lový fond nebo fond obhospodařovaný penzr.lní  společ ností , do
ktených je vlo¾ ena nemovitá věc, se pro ú č ely poplatků  za komunální  odpad hledí jako
na vlastní ka té to nemovité  věci.18

13 § 14a odst. 6 zákona o mí stní ch poplatcí ch
1a § 11 odst. 1zákona o mí stní ch poplatcí ch
15 § 11 odst, 3 zákona o mí stní ch poplatcí ch
to 512 zákona o mí stní ch poplatcí ch

'' § 10q zákona o mí stní ch poplatcí ch
18 

§ 10r zákona o mí stní ch poplatcí ch
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(1)

(2)

4



ěl. tt
přechodná ustanovení

(1) ÚOale ohlá¹ ené  poplatní kem mí stní ho poplatku za plovoz systé mu shroma¾ d'ování ,
sběru, přepravy, tří dění , vyu¾ í vání  a odstraňování  komunální ch odpadů  ke dni
předcházejí cí mu dni nabytí  ú č innosti té to vyhlá¹ ky se pova¾ ují  za ú daje ohlá¹ ené  podle
č l. 4 odst. 1 té to vyhlá¹ ky.

(2) Poplatkové  povinnosti vzniklé  před nabytí m ú č innosti té to vyhlá¹ ky se posuzují  podle
dosavadní ch právní ch předpisů .

é 1.1z
zru¹ ovací  ustanovení

Zru¹ uje se obecně závazná vyhlá¹ ka č . 12017 o mí stní m poplatku za pfovoz systé mu
shroma¾ d'ování , sběru, přepravy, tří dění , vyu¾ í vání  a odstraňování  komunální ch odpadů , ze

dne 24.7.2017.

č l. ts
Úč innost

Tato vyhlá¹ ka nabývá ú č innosti dnem 1.1.2022.

/7 hrrh",
Jan Havelka

starosta
Drahoslava Smejkalová

mí stostarosta

Vyvě¹ eno na ú řední  desce dne: 14.12.2021

Sejmuto z ú řední  desky dne: 31 .12.2021


