
OBEC KRUMVÍŘ
zastupitelstvo obce Křumvíř

obecně závazná vyhláška obce Krumviř é.112021,
o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství

Zastupitelstvo obce Krumviř se na svém za§edání dne 17.12_2021 usnesením ó.31l21lz 4
usneslo Vydat na základě § 14 zákona č.565/1990 sb., o místních poplatcích, Ve zněni
pozdějších předpisů (dále jen ,,zákon o místních poplatcích"), a v souladu § § 10 písm. d)
a § 84 odst. 2 pism, h)zákona č, 12812000 Sb., o obcích (obecn í zřízení), ve znění pozdějších
předpisú, tuto obecně záVaznou vyhlášku (dále jen 

'tato Vyh|áška.):

čl. í
úvodní ustanovení

obec Krumvíř touto Vyhláškou zavádí mistní poplatek za obecní systém odpadového
hospodářství (dále jen,,poplatek"),

spráVcem poplatku je obecní úřad Krumviř,r

č1.2
Poplatník

Poplatníkem poplatku je':

a) fyzická osoba přihlášená v obci3 nebo
b) Vlastník nemovité Věcizahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pfo rodinnou rekreaci,
ve které není přihlášená žádná fyzická osoba a která je Umistěna na území obce,
Spoluvlastníci nemovité Věci zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou
rekreacijsou povinni plnit pop|atkovou povannost společně a nerozdílné,a

(1)

(2)

(1)

(2)

r § 15 odst, l zákona, o místnich poplalcích
] 

§ 10e zákona o mislnich poplatcích
] Za,přihláše,ni fyzické osoby se podle § 16c zákona o mistních poplalcich považuje
a) přihlášení k trvalému pobylu podle zákona o evidenci obyvatel, nebo
b) ohlášeni mlsta pobyiu podle zálonJ o pobylu cizincŮ na územi České íepubliky, zákona o azylu nebo zákona
o oocasne ochÉné c]zlncú,lde lio cizince,
1 kterémLl byl povolen trvalý pobyi
2 klerý na U/emiČes\e lepubhly pobýVa píechodné po doou deš|.ež J méslce
3. klerýje žadalelem o uděleni mezinárodniochíany nebo osobou slrpěnou na územípodle zákona o ažylu
anebožddalelem o poshylnul, ooadsné och.any pod,e 7ákona o dočaané ochláné c,zlnců, nebo
4, kleíému bylá Udé|ena mezinárodniochíana nebojde o cizince poživajícího dočasné ochrany cizinců,r 

§ 1op zákona o míshích poplatcích
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(2)

č1.3
Poplatkové obdobi

Poplatkovým obdobim poplatku je kalendářni rok,5

čt. l
ohlašovací poVinnost

Poplatník je povinen podat spráVci poplatku ohlášeni nejpozději do 20 dnů ode dne
vzniku své poplatkové povinnosti,

V ohlášení poplatnik uvede6

a) jméno, popřípadějména, a příjmení nebo název, obecný identifikátor, by|-jj přidělen,
misto pobytu nebo sidlo, sidlo podnikateIe, popřipadě dalši adresu pro doruóování;
práVnická osoba uvede též osoby, které jsou jejím jménem opráVněny jednat
V poplatkových Věcech,

b) čísla všech svých úótů u poskytovate|ů platebních služeb, Včetně poskytovatelú
těchto služeb u zahraniéi, užíVaných V souvislosti s podnikatelskou činností,
V případě, že předmět poplatku souvisí s podnikatelskou činností poplatníka,

c) další údaje rozhodné pro stanovení poplatku, zejména skutečnosti zakládající nárok
na osvobozeni nebo úlevu od poplatku, a jde-li o poplatníka dle ól, 2 odst, 1 písm,
b) této vyhlášky, též identifikační údaje nemovité Věci zahrnující byt, rodinný dům
nebo stavbu pro rodinnou rekreaci podle katastru nemovitostí,

Poplatník, ktený nemá sídlo nebo bydliště na území čIenského státu Evropské unie,
jiného smluvniho státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru nebo Švýcarské
konfederace, Uvede také adresu svého zmocněnce V tuzemsku pro doručování,7

Dojde-li ke změně údajů uvedených V ohlášeni, je poplatnik povinen tuto změnu oznámit
do 15 dnů ode dne, kdy nastala,3

PoVinnost ohlásit údaj podle odstavce 2 nebo jeho změnu se nevztahuje na údaj, ktený
múže správce poplatku automatizovaným způsobem zjistit z rejstříků nebo evidencí, do
nichž má zřízen automatizovaný přístup, okruh těchto údajů zveřejní spráVce poplatku
na §vé úřednídesce,9

čl. s
sazba poplatku

(1) Sazba pop|atku čjní 600 Kč,

(1)

l 
§ 1 oo odst 1 zákona o mí§lních pop atcích

6 § 14a odst, 2 zákona o mislnich póplaicích
/ 

§ 14a odst, 3 Zákona o mislnich poplatcích
3§ 14a odsl 4 za\on3 o misln ch popalclch
'§ 14a odsi,5zákona o mislnlch poplalclch

(3)

(4)

(5)
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12)

(3)

Poplatek se v připadě, že poplatková povinnost Vznikla z důVodu přihlášení fyzické
osoby V obci, snižuje o jednu dvanáctinu za každý kalendářní měsíc, na jehož konci]o

a) nenítato fyzická osoba přihlášena v obci, nebo

b) je tato fyzická osoba od poplatku osvobozena,

Poplatek se v případě, že poplatková povinnost vznikla z důvodu Vlastnictví jednotlivé
nemovité Věci zahrnujicí byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci umístěné
na územi obce, snižuje o jednu dvanáctinu za každý kalendářní měsíc, na jehož konci11

a)je v této nemovité Věci přjhlášena alespoň 1 fyzická osoba,

b) poplatnik nevlastnítuto nemoVitou věc, nebo

c)je poplatník od poplatku osvobozen

č1.6
splatnost poplatku

(1) Poplatek je splatný Ve dvou stejných splátkách, a to nejpozději do 31,5, a do 30,11,
příslušného kalendářního roku.

(2) Vznikne-li poplatková povinnost V období mezi daty uvedenými V odstavci 1, je poplatek
splatný jednorázově Ve lhůtě splatnosti druhé splátky podle odstavce 1, Vznikne-li
poplatková povinnost po uplynutí lhůty splatnosti druhé splátky podle odstavce 1, je
poplatek splatný jednorázově do 15, dne mésice, který následuje po měsíci, Ve kterém
poplatková poVinnost Vznikla,

(3) Lhůta splatnosta neskončí poplatnikovi dříVe než lhůta pro podáni ohlášeni podle čl, 4
odst, 1 této Vyhlášky,

čl. z
osvobození a úlevy

(1) od poplatku je osvobozena osoba, které poplatková povinnost vznik|a z důVodu
přihlášení V obci a která je1'

a) poplatníkem poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité Věci V jiné obci
a má V této jiné obci bydliště,
b) umístěna do dětského domova pro děti do 3 lét Věku, školského zařízení pro výkon
ústavní nebo ochranné Výchovy nebo školského zařízení pro preventivně Výchovňou
péči na základě rozhodnUtisoudu nebo smlouvy,
c) umístěna do zařízení pro dětavyžadujiciokamžitou pomoc na zák|adě rozhodnutí
soudu, na žádost obecního úřadu obce s rozšířenou působností, zákonného zástupce
ditěte nebo nezletilého.
d) umíslěna V domoVě pro osoby se zdravotnim postižením, domově pro senlory,
domově se zvláštnim režimem nebo V chráněném bydlení, nebo
e) na zák|adě zákona omezena na osobní svobodě s Výjimkou osoby VykonáVající trest
domácího vězení

]0 
§ 10h odst, 2 Ve spo]enís § 10o odst, 2 zákona o mí§tnich poplatcích

l l 
§ 10h odst 3 Ve spojení s § l0o odsl. 2 zákona o mislnich poplalcích

|: 
§ 1og zákona o mislnlch poplatcích
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(2) od poplatku se osvobozuje osoba, které poplatková povinnost Vznikla z důVodu
přihlášení V obci a která
a) se dlouhodobě - nejméně 11 měsíců V kalendářním roce - V obci nezdržUje
b) má zrušen údaj o mislě trvalého pobytu spráVním rozhodnutím a Vsouladu se

zákonem úředně stanoveno místo trvalého pobytu na adrese ohlašovny obecního
úřadu Krumvíř, Krumvíř 184, 691 73 Krumvíř, a která se Vobci vdaném
kalendářním roce nezdržuje

c) je dítě do 3 let Věku
d) je člen zásahové jednotky sboru dobrovolných hasičů obce KrumVíř

od pop|atku se osvobozuje osoba, které poplatková povinnost Vznikla z důVodu
Vlastnictví nemovité Věcizahínující byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou fekreaci,
Ve ktelé neni přihlášená žádná íyz|cká osoba a která se nachází na území této obce,
přičemž tato osoba je současně přihlášena na území obce, Předmětné osvobozeni je
poskytováno toliko z titulu Vlastnictví k této stavbě,

(3)

(4)

(2)

(1)

(2)

Úleva §e poskytuje osobě,
a která
a) v daném kalendářním

které poplatková povinno§t Vznikla z důVodu přihlášení v obci

roce dosáhla Věku 75 let a Více, a to Ve Výši 300 Kč

(5) V případě, že poplatník nesplni povinnost oh|ásit údaj rozhodný pro osvobození nebo
úlevu ve lhůtách stanovených touto vyh|áškou nebo zákonem, nárok na osvobození
nebo úlevu zaniká13

(1)

cl. 8
Navýšení poplatku

Nebudou-li poplatky zaplaceny poplatníkem Včas nebo Ve spráVné Výši, Vyměří mu
§právce poplatku poplatek p|atebním Výměrem nebo hromadným předpisným
seznamem,]4

Vóas nezaplacené poplatky nebo část těchto poplatků může spráVce poplatku zVýšit až
na trojnásobek; toto zvýšeníje příslušen§tVím poplatku s|edujicím jeho osud,15

č1.9
odpovědnost za zaplaceni poplatku16

Vznikne_li nedoplatek na poplatku poplatníkovi, kten7 je ke dni splatnosti nezletilý
a nenabyl plné svéprávnosti nebo ktertý je ke dni splatno§ti omezen Ve svéprávnosti
a byl mu jmenován opatrovník spravujíci jeho jmění, přecházi poplatková povinnost
tohoto poplatníka na zákonného zá§tupce nebo tohoto opatrovnika; zákonný zástupce
nebo opatrovník má stejné procesní postaveníjako poplatník,

V případě podle odstavce 1 Vyměřísprávce poplatku pop|atek zákonnému zástupcinebo
opatrovníkovi poplatníka,

: § ]4a odst 6 2akoná o mlshlch poplaic chr'§ ] l odsl ] Zakona o rnIsln ch popalclch-§ ]] odsl 3 zakona o nris|n ch pop]éIclch
'§ 12 zalona o ín sln ch pop alc ch
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(3) Je-li zákonných zástupců nebo opatrovníků více, jsou povinni plnit poplatkovou
povinnost společně a nerozdílně,

(2)

čl. 1o
společná ustanovení

(1) Uslanoveni o nemovité věci Se použijí obdobně i na jednotku, která je Vymezena podle
zákona o Vlastnictvi bytů, spolu s touto jednotkou spojeným podílem na společných
částech domu, a pokud je s ní spojeno Vlastnictví k pozemku, tak i spolu s podílem na
tomto pozemkU,17

Na svěřenský fond, podílový fond nebo fond obhospodařovaný penzijní společností, do
ktených je Vložena nemovitá věc, se plo úče|y poplatků za komunální odpad hledijako
na Vlastníka této nemovité věci,13

čl. rr
přechodná uslanovení

Údaje ohlášené pop|atníkem místního poplatku za provoz systému shromažd'ování,
sběru, přepravy, třidění, VyužíVání a odstraňování komunálních odpadů ke dni
předcházejicímu dni nabytí účinnosti této Vyh|ášky se považujíza údaje oňlášené podle
čl, 4 odst, 1 této Vyhlášky,

Poplatkové povinnosti vzniklé před nabytim účinnosti této vyhlášky se posuzuji podle
dosaVadních práVních předpisú,

(1)

(2)

čl.,l2
zrušovaci ustanovení

ZrUšUje se obecně ZáVazná Vyhláška ó, 1,2019, o místnim
shromažd'ování, sběru, přepravy, třidění, využíVání a
odpadů, ze dne 20,12,2019,

čl. í3
Úěinnost

Tato Vyh|áška nabýVá účinnosti dnem ,1.1,2022,

Nigr, ondřej Luskač
místostarosta

poplatku za provoz systému
odstraňování komunáiních

',/ 
4

.-'r'-/
JaroslaV Komosný

starosta

|] 
§ 10q zákona o mislnich poplatcich

|3 
§ 1orzákona o rníslních poplatcich

(ffi



Vyvěšeno na úředni desce dne. 17.12.2021

Sejmuto z úřední desky dne:
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