Městský úřad v Polici nad Metují
Odbor finančně správní

Masarykovo náměstí 98, PSČ 549 54

V Polici nad Metují, dne 23. května 2016
Vážený pane magistře,
na Vaši žádost dle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších
předpisů, doručené našemu úřadu dne 29. 4. 2016, Vám v příloze zasíláme v elektronické podobě veškeré
obecně závazné vyhlášky města Police nad Metují o místním poplatku za provoz systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, které byly za dobu existence systému
úhrady za likvidaci odpadu formou místního poplatku /od r.2002/ vydány – kromě těch, které uvádíte, že máte.
Následně přikládáme v souladu s Vaší žádostí přehled všech poplatků zaplacených za provoz systému „za
likvidaci odpadu“ za Vás a Vámi uvedené osoby, které zastupujete na základě plných mocí doložených dne
27. 4. 2015 a dne 12. 5. 2015, a to: M. K., nar. xx.xx.xxxx, Ing. L. Š a J. K., nar. xx.xx.xxxx.
S pozdravem
Ing. Helena Ištoková
vedoucí finančně správního odboru

Přílohy:
- soubor obecně závazných vyhlášek města Police nad Metují o místním poplatku ze provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů č.: 3/2001, 1/2002,
2/2002, 1/2003, 1/2004, 8/2004, 2/2005/, 9/2006, 3/2007, 3/2008, 5/2009, 1/2011, 8/2011, 2/2012
- přehled zaplacených poplatků

Tel/fax/e-mail:
Bankovní spojení:

491 509 991 / 491 541 119 /adamova@meu-police.cz
KB Náchod – Police nad Metují

IČO 272 949
č.ú.9005-4629551 / 0100

MĚSTO POLICE NAD METUJÍ
OBECNĚ ZÁVAZNÁ

Vyhláška č. 3/2001
o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů
Zastupitelstvo města Police nad Metují vydává dne 12. prosince 2001 dle §15 zákona č.
565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších změn a dodatků a v souladu s §10a a §84
odst.2, písm.i) zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) tuto obecně závaznou vyhlášku:
Článek 1

Předmět poplatku a působnost vyhlášky
(1) Předmětem poplatku je provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálních odpadů, na území města Police nad Metují, t.j. v katastrálních
územích Hlavňov, Hony, Pěkov, Police nad Metují, Radešov nad Metují a Velká Ledhuje (dále
jen území města).
(2) Tato vyhláška stanoví poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů (dále jen poplatek).
Článek 2
1)

Poplatník

(1) Poplatníkem je:
a) fyzická osoba, která má trvalý pobyt na území města,
b) fyzická osoba, která má na území města ve vlastnictví stavbu určenou nebo sloužící k
individuální rekreaci, ve které není hlášena k trvalému pobytu žádná fyzická osoba (dále jen
rekreační stavba).
(2) Za domácnost může být poplatek odváděn společným zástupcem, za rodinný dům nebo bytový
dům vlastníkem nebo správcem (dále jen společný plátce). Odvádí-li poplatek společný plátce,
pak je povinen správci poplatku oznámit jména, příjmení a data narození poplatníků za které
poplatek odvádí.
(3) Má-li k rekreační stavbě vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně a
nerozdílně, a to ve výši odpovídající poplatku za jednoho poplatníka.
(4) Za fyzickou osobu, která není způsobilá k právním úkonům a je poplatníkem podle této
vyhlášky, plní všechny povinnosti zákonní zástupci (např. u nezletilých dětí jejich rodiče).
Článek 3

Správce poplatku
(1) Správu poplatku vykonává Městský úřad v Polici nad Metují (dále jen správce poplatku).
(2) Správce poplatku je oprávněn činit opatření, potřebná ke správnému a úplnému zjištění,
stanovení a splnění poplatkových povinností, zejména právo vyhledávat poplatníky, vybírat a
vymáhat poplatky a kontrolovat plnění poplatkových povinností.
Článek 4

Vznik a zánik poplatkové povinnosti
(1) Poplatková povinnost poplatníků, uvedených v čl.2 odst.1 této vyhlášky, vzniká, a tito poplatek
platí, od prvního dne měsíce následujícího, po datu získání trvalého pobytu na území města nebo
po datu nabytí vlastnického práva k rekreační stavbě. Poplatníkům, kteří mají trvalý pobyt nebo
mají ve vlastnictví rekreační stavbu na území města k 1.1. 2002, vzniká poplatková povinnost od
1.1.2002.
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(2) Poplatková povinnost zaniká ztrátou trvalého pobytu nebo vlastnického práva k rekreačnímu
objektu na území města. V případě změny místa trvalého pobytu nebo změny vlastnictví
rekreační stavby v průběhu kalendářního roku, se poplatek hradí v poměrné výši, která odpovídá
počtu kalendářních měsíců pobytu nebo vlastnictví rekreační stavby v příslušném roce, do počtu
kalendářních měsíců se počítá každý započatý měsíc pobytu nebo vlastnictví rekreační stavby.
Článek 5

Oznamovací povinnost ke vzniku, změně a zániku poplatkové povinnosti
2)

(1) Poplatník má oznamovací povinnost . V rámci této oznamovací povinnosti je poplatník povinen
oznámit správci poplatku osobně nebo prostřednictvím společného plátce veškeré pravdivé
údaje a skutečnosti požadované správcem poplatku v souvislosti s tímto poplatkem a rozhodné
pro vznik, změnu nebo zánik poplatkové povinnosti, pro vznik nebo zánik nároku na osvobození
nebo úlevy poplatkové povinnosti nebo jakékoliv skutečnosti, související s poplatkovou
povinností.
(2) Oznamovací povinnost musí být splněna do 30-ti dnů ode dne vzniku, změny nebo zániku
poplatkové povinnosti.
Článek 6

Sazba poplatku

Sazbu poplatku tvoří:
a) částka za fyzickou osobu, uvedenou v čl.2 odst.1 ve výši 108,- Kč na jednoho poplatníka za
jeden kalendářní rok,
b) částka stanovená jako podíl skutečných nákladů města za sběr a svoz netříděného
komunálního odpadu v roce 2001 na jednoho poplatníka za jeden kalendářní rok ve výši
202,- Kč.
Celková sazba poplatku na jednoho poplatníka činí 310,- Kč za jeden kalendářní rok.
Článek 7

Splatnost poplatku a způsob platby
(1) Poplatník je povinen uhradit poplatek osobně nebo prostřednictvím společného plátce, a to:
a) jednorázově do 31.3. příslušného kalendářního roku ve výši celkové roční sazby poplatku,
b) nebo ve dvou pololetních splátkách, každá ve výši jedné poloviny z celkové roční sazby
poplatku, a to 1.splátku do 31.3. a 2. splátku do 31. 8. příslušného kalendářního roku.
(2) Poplatek je možné uhradit v hotovosti v sídle správce poplatku nebo převodem na účet správce
poplatku.
(3) Při úhradě poplatku v hotovosti je plátce povinen předložit správci poplatku vyplněný tiskopis Oznámení poplatníka místního poplatku za komunální odpad (viz příloha této vyhlášky). Při
úhradě bezhotovostní bude poplatek hrazen na účet 6015-0004522551/0100, variabilní symbol
bude rodné číslo poplatníka nebo společného plátce, konstantní symbol 308. Poplatník nebo
společný plátce je povinen předložit správci poplatku do 5 dnů od uskutečnění platby Oznámení
poplatníka místního poplatku za komunální odpad.
(4) Vznikne-li poplatková povinnost u poplatníka nebo společného plátce po lhůtě splatnosti,
uvedené v odst.1, je poplatek splatný do 30-ti dnů po vzniku poplatkové povinnosti.
Článek 8

Osvobození a úlevy
(1) Od poplatku jsou osvobozeni:
- obyvatelé Domova důchodců Police nad Metují,
- v rodině každé třetí a další dítě do 18-ti let věku,
- poplatníci, kteří vykonávají základní vojenskou službu,
- poplatníci ve výkonu trestu odnětí svobody,
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(2) Úleva ve výši 60% z celkové roční sazby, bude poskytnuta poplatníkům:
- kteří studují a jsou přechodně ubytováni mimo území města, na základě předloženého
potvrzení,
- kteří jsou držiteli a prokáží se průkazem ZTP nebo ZTP/P,
(3) Úleva z celkové roční sazby bude poskytnuta poplatníkům, a to zpětně při následující úhradě
poplatku:
- kteří prokáží, že se po dobu v trvání minimálně tří měsíců daného kalendářního roku zdržovali
mimo území města,
- kteří měli příjmy ve výši životního minima stanoveného MPSV ČR, a tyto prokáží příslušným
rozhodnutím.
Tato úleva bude stanovena správcem poplatku poměrnou částí z celkové roční sazby.
Článek 9

Společná a závěrečná ustanovení
(1) Tomu, kdo nesplní ve stanovené lhůtě, uvedené v čl.4 odst.2 svou oznamovací povinnost, může
3)
obec uložit pokutu dle platných právních předpisů.
(2) Nebude-li poplatek zaplacen včas, tedy ve lhůtě stanovené v článku 7 této vyhlášky nebo ve
správné výši, tedy ve výši stanovené v článku 6 popř. v článku 8 této vyhlášky, vyměří správce
poplatku poplatek platebním výměrem a může včas nezaplacený poplatek zvýšit až o 50%.
Vyměřené poplatky se zaokrouhlí na celé koruny nahoru.
(3) Pokud poplatník nesplní svoji poplatkovou povinnost, určenou touto obecně závaznou
vyhláškou, lze dlužné poplatky vyměřit do tří let od konce kalendářního roku, ve kterém
poplatková povinnost vznikla. Byl-li před uplynutím této lhůty učiněn úkon směřující k
vyměření poplatku nebo jeho dodatečnému stanovení, běží tříletá lhůta znovu od konce roku, v
němž byl poplatník o tomto úkonu vyrozuměn.
(4) V řízení ve věci poplatků upravených touto vyhláškou se postupuje podle zákona č.337/1992
Sb., o správě daní a poplatků v platném znění.
Článek 10

Účinnost
Tato vyhláška byla:

schválena zastupitelstvem města
zveřejněna na úředním místě
sejmuta
a nabývá účinnosti

dne 12. prosince 2001
dne 13. prosince 2001
dne 28. prosince 2001
dne 1.ledna 2002.

Zdeněk Kadidlo
starosta

Ida Seidlmanová
místostarostka

______________________________________________________________________
1)

§6 odst.2 písm.b) zákona č.337/1992 Sb., o správě daní a poplatků v plném znění
a §10b odst.1 zákona č.565/1990 Sb., o místních poplatcích v plném znění
2)
§33 odst.6 a 15 zákona č.337/1992 Sb., o správě daní a poplatků v plném znění
3)
§37 zákona č.337/1992 Sb., o správě daní a poplatků v plném znění
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Vyhláška č. 1/2002
o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů
Zastupitelstvo města Police nad Metují vydává dne 27. června 2002 dle §15 zákona č. 565/1990
Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších změn a dodatků a v souladu s §10a a §84 odst.2,
písm.i) zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) tuto obecně závaznou vyhlášku:
Článek 1

Předmět poplatku a působnost vyhlášky
(1) Předmětem poplatku je provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálních odpadů, na území města Police nad Metují, t.j. v katastrálních
územích Hlavňov, Hony, Pěkov, Police nad Metují, Radešov nad Metují a Velká Ledhuje (dále
jen území města).
(2) Tato vyhláška stanoví poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů (dále jen poplatek).
Článek 2

Poplatník
1)

(1) Poplatníkem je:
a) fyzická osoba, která má trvalý pobyt na území města,
b) fyzická osoba, která má na území města ve vlastnictví stavbu určenou nebo sloužící
k individuální rekreaci, ve které není hlášena k trvalému pobytu žádná fyzická osoba (dále
jen rekreační stavba).
(2) Za domácnost může být poplatek odváděn společným zástupcem, za rodinný dům nebo bytový
dům vlastníkem nebo správcem (dále jen společný plátce). Odvádí-li poplatek společný plátce,
pak je povinen správci poplatku oznámit jména, příjmení a data narození poplatníků za které
poplatek odvádí a doložit veškeré doklady prokazující nárok na případnou slevu za jednotlivé
poplatníky.
(3) Má-li k rekreační stavbě vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně a
nerozdílně, a to ve výši odpovídající poplatku za jednoho poplatníka.
(4) Za fyzickou osobu, která není způsobilá k právním úkonům a je poplatníkem podle této
vyhlášky, plní všechny povinnosti zákonní zástupci (např. u nezletilých dětí jejich rodiče).
Článek 3

Správce poplatku
(1) Správu poplatku vykonává Městský úřad v Polici nad Metují (dále jen správce poplatku) ve
spolupráci s městskou policií.
(2) Správce poplatku je oprávněn činit opatření, potřebná ke správnému a úplnému zjištění,
stanovení a splnění poplatkových povinností, zejména právo vyhledávat poplatníky, vybírat a
vymáhat poplatky a kontrolovat plnění poplatkových povinností.
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Článek 4

Vznik a zánik poplatkové povinnosti
(1) Poplatková povinnost poplatníků, uvedených v čl.2 odst.1 této vyhlášky, vzniká, a tito poplatek
platí, od prvního dne měsíce následujícího, po datu získání trvalého pobytu na území města
nebo po datu nabytí vlastnického práva k rekreační stavbě. Poplatníkům, kteří mají trvalý pobyt
nebo mají ve vlastnictví rekreační stavbu na území města k 1.1. 2002, vzniká poplatková
povinnost od 1.1.2002.
(2) Poplatková povinnost zaniká úmrtím, ztrátou pobytu nebo vlastnického práva k rekreačnímu
objektu na území města. V případě změny místa trvalého pobytu nebo změny vlastnictví
rekreační stavby v průběhu kalendářního roku, se poplatek hradí v poměrné výši, která
odpovídá počtu kalendářních měsíců pobytu nebo vlastnictví rekreační stavby v příslušném
roce, do počtu kalendářních měsíců se počítá každý započatý měsíc pobytu nebo vlastnictví
rekreační stavby. Případný přeplatek vzniklý úhradou poplatku předem je správce poplatku
povinen na vyžádání vrátit poplatníkovi (popř.pozůstalým).
Článek 5

Oznamovací povinnost ke vzniku, změně a zániku poplatkové povinnosti
2)

(1) Poplatník má oznamovací povinnost . V rámci této oznamovací povinnosti je poplatník
povinen oznámit správci poplatku osobně nebo prostřednictvím společného plátce veškeré
pravdivé údaje a skutečnosti požadované správcem poplatku v souvislosti s tímto poplatkem a
rozhodné pro vznik, změnu nebo zánik poplatkové povinnosti, pro vznik nebo zánik nároku na
osvobození nebo úlevy poplatkové povinnosti nebo jakékoliv skutečnosti, související
s poplatkovou povinností.
(2) Oznamovací povinnost musí být splněna do 30-ti dnů ode dne vzniku, změny nebo zániku
poplatkové povinnosti.
Článek 6

Sazba poplatku
Sazbu poplatku tvoří:
a) částka za fyzickou osobu, uvedenou v čl.2 odst.1 ve výši 108,- Kč na jednoho poplatníka za
jeden kalendářní rok,
b) částka stanovená jako podíl skutečných nákladů města za sběr a svoz netříděného
komunálního odpadu v roce 2001 na jednoho poplatníka za jeden kalendářní rok ve výši
202,- Kč.
Celková sazba poplatku na jednoho poplatníka činí 310,- Kč za jeden kalendářní rok.
Článek 7

Splatnost poplatku a způsob platby
(1) Poplatník je povinen uhradit poplatek osobně nebo prostřednictvím společného plátce, a to:
a) jednorázově do 31.3. příslušného kalendářního roku ve výši celkové roční sazby poplatku,
b) nebo ve dvou pololetních splátkách, každá ve výši jedné poloviny z celkové roční sazby
poplatku, a to 1.splátku do 31.3. a 2. splátku do 31. 8. příslušného kalendářního roku.
(2) Poplatek je možné uhradit v hotovosti v sídle správce poplatku nebo převodem na účet správce
poplatku.
(3) Při úhradě poplatku v hotovosti je plátce povinen předložit správci poplatku vyplněný tiskopis
- Oznámení poplatníka místního poplatku za komunální odpad (viz příloha této vyhlášky). Při
úhradě bezhotovostní bude poplatek hrazen na účet 6015-0004522551/0100, variabilní symbol
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bude rodné číslo poplatníka nebo společného plátce, konstantní symbol 308. Poplatník nebo
společný plátce je povinen předložit správci poplatku do 5 dnů od uskutečnění platby
Oznámení poplatníka místního poplatku za komunální odpad.
(4) Vznikne-li poplatková povinnost u poplatníka nebo společného plátce po lhůtě splatnosti,
uvedené v odst.1, je poplatek splatný do 30-ti dnů po vzniku poplatkové povinnosti.
Článek 8

Osvobození a úlevy
(1) Od poplatku jsou osvobozeni:
• obyvatelé Domova důchodců Police nad Metují (popř.občané umístění v jiných domovech
důchodců, mající trvalý pobyt na území města
• každé třetí a další nezletilé dítě v rodině (přičemž ani první dvě nesmí být starší 18-ti let)
• poplatníci, kteří vykonávají základní vojenskou službu (nárok lze uplatnit na základě dokladu
nebo čestného prohlášení s vyznačením délky služby)
• poplatníci ve výkonu trestu odnětí svobody (nárok lze uplatnit na základě dokladu nebo
čestného prohlášení o délce trestu)
• děti umístěné v dětském domově z rozhodnutí soudu (rozsudek)
• děti umístěné v nápravných zařízeních pro mládež (nárok lze uplatnit na základě dokladu
nebo čestného prohlášení o délce pobytu)
• poplatníci pobývající dlouhodobě v zahraničí (nárok lze uplatnit na základě dokladu nebo
čestného prohlášení o délce pobytu)
• poplatníci, kteří dlouhodobě žijí mimo území města Police nad Metují a prokáží, že poplatek
za svoz a likvidaci komunálního odpadu uhradili v jiné obci
(2) Úleva ve výši 60% z celkové roční sazby, bude poskytnuta poplatníkům:
• kteří studují a jsou přechodně ubytováni mimo území města, na základě předloženého
potvrzení (potvrzení školy, ubytovacího zařízení)
- kteří jsou držiteli a prokáží se průkazem ZTP nebo ZTP/P nebo jsou plně invalidní (doklad o
plné invaliditě)
(3) Úleva z celkové roční sazby bude poskytnuta poplatníkům, a to zpětně při následující úhradě
poplatku:
• kteří prokáží, že se po nepřetržitou dobu v trvání minimálně tří měsíců daného kalendářního
roku zdržovali mimo území města na území ČR a v této době hradili poplatek v místě, kde se
zdržovali (doklad o úhradě poplatku)
- kteří prokáží, že se po nepřetržitou dobu v trvání minimálně tří měsíců daného kalendářního
roku zdržovali mimo území ČR (doklad)
Tato úleva bude stanovena správcem poplatku poměrnou částí z celkové roční sazby.
(4) Úleva z celkové roční sazby ve výši 50 % bude poskytnuta poplatníkům bydlícím na samotách
v oblasti „Pěkovské končiny“ a „Obšár“ v k.ú. Pěkov, a to v domech č.p. 89, č.p. 96, a čp. 108.
Článek 9

Společná a závěrečná ustanovení
(1) Tomu, kdo nesplní ve stanovené lhůtě, uvedené v čl.5 odst.2 svou oznamovací povinnost,
může obec uložit pokutu dle platných právních předpisů.3)
(2) Nebude-li poplatek zaplacen včas, tedy ve lhůtě stanovené v článku 7 této vyhlášky nebo ve
správné výši, tedy ve výši stanovené v článku 6 popř. v článku 8 této vyhlášky, vyměří správce
poplatku poplatek platebním výměrem a může včas nezaplacený poplatek zvýšit až o 50%, a
případně uložit pokutu dle §46 zákona č.200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších
předpisů. Vyměřené poplatky se zaokrouhlí na celé koruny nahoru.
(3) Pokud poplatník nesplní svoji poplatkovou povinnost, určenou touto obecně závaznou
vyhláškou, lze dlužné poplatky vyměřit do tří let od konce kalendářního roku, ve kterém
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poplatková povinnost vznikla. Byl-li před uplynutím této lhůty učiněn úkon směřující
k vyměření poplatku nebo jeho dodatečnému stanovení, běží tříletá lhůta znovu od konce roku,
v němž byl poplatník o tomto úkonu vyrozuměn.
(4) V řízení ve věci poplatků upravených touto vyhláškou se postupuje podle zákona č.337/1992
Sb., o správě daní a poplatků v platném znění.
(5) Nabytím účinnosti této vyhlášky se ruší vyhláška č. 3/2001, o místním poplatku za provoz
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů.
Článek 10

Účinnost
Tato vyhláška byla:

schválena zastupitelstvem města
zveřejněna na úředním místě
sejmuta
a nabývá účinnosti

Zdeněk Kadidlo
starosta

Ida Seidlmanová
místostarostka

1)
2)
3)

dne 27. června 2002
dne 1. července 2002
dne 16. července 2002
dne 16. července 2002.

§6 odst.2 písm.b) zákona č.337/1992 Sb., o správě daní a poplatků v plném znění a §10b odst.1
zákona č.565/1990 Sb., o místních poplatcích v plném znění
§33 odst.6 a 15 zákona č.337/1992 Sb., o správě daní a poplatků v plném znění
§37 zákona č.337/1992 Sb., o správě daní a poplatků v plném znění a §46 zákona č.200/1990
Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů
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OBECNĚ ZÁVAZNÁ

Vyhláška č. 2/2002
o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů
Zastupitelstvo města Police nad Metují vydává dne 12. prosince 2002 dle §15 zákona č.
565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších změn a dodatků a v souladu s §10a a §84
odst.2, písm.i) zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) tuto obecně závaznou vyhlášku:
Článek 1

Předmět poplatku a působnost vyhlášky
(1) Předmětem poplatku je provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálních odpadů, na území města Police nad Metují, t.j. v katastrálních
územích Hlavňov, Hony, Pěkov, Police nad Metují, Radešov nad Metují a Velká Ledhuje (dále
jen území města).
(2) Tato vyhláška stanoví poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů (dále jen poplatek).
Článek 2

Poplatník
1)

(1) Poplatníkem je:
a) fyzická osoba, která má trvalý pobyt na území města,
b) fyzická osoba, která má na území města ve vlastnictví stavbu určenou nebo sloužící
k individuální rekreaci, ve které není hlášena k trvalému pobytu žádná fyzická osoba (dále
jen rekreační stavba).
(2) Za domácnost může být poplatek odváděn společným zástupcem, za rodinný dům nebo bytový
dům vlastníkem nebo správcem (dále jen společný plátce). Odvádí-li poplatek společný plátce,
pak je povinen správci poplatku oznámit jména, příjmení a data narození poplatníků za které
poplatek odvádí a doložit veškeré doklady prokazující nárok na případnou slevu za jednotlivé
poplatníky.
(3) Má-li k rekreační stavbě vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně a
nerozdílně, a to ve výši odpovídající poplatku za jednoho poplatníka.
(4) Za fyzickou osobu, která není způsobilá k právním úkonům a je poplatníkem podle této
vyhlášky, plní všechny povinnosti zákonní zástupci (např. u nezletilých dětí jejich rodiče).
Článek 3

Správce poplatku
(1) Správu poplatku vykonává Městský úřad v Polici nad Metují (dále jen správce poplatku) ve
spolupráci s městskou policií.
(2) Správce poplatku je oprávněn činit opatření, potřebná ke správnému a úplnému zjištění,
stanovení a splnění poplatkových povinností, zejména právo vyhledávat poplatníky, vybírat a
vymáhat poplatky a kontrolovat plnění poplatkových povinností.
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Článek 4

Vznik a zánik poplatkové povinnosti
(1) Poplatková povinnost poplatníků, uvedených v čl.2 odst.1 této vyhlášky, vzniká, a tito poplatek
platí, od prvního dne měsíce následujícího, po datu získání trvalého pobytu na území města
nebo po datu nabytí vlastnického práva k rekreační stavbě. Poplatníkům, kteří mají trvalý pobyt
nebo mají ve vlastnictví rekreační stavbu na území města k 1.1. 2003, vzniká poplatková
povinnost od 1.1.2003.
(2) Poplatková povinnost zaniká úmrtím, ztrátou pobytu nebo vlastnického práva k rekreačnímu
objektu na území města. V případě změny místa trvalého pobytu nebo změny vlastnictví
rekreační stavby v průběhu kalendářního roku, se poplatek hradí v poměrné výši, která
odpovídá počtu kalendářních měsíců pobytu nebo vlastnictví rekreační stavby v příslušném
roce, do počtu kalendářních měsíců se počítá každý započatý měsíc pobytu nebo vlastnictví
rekreační stavby. Případný přeplatek vzniklý úhradou poplatku předem je správce poplatku
povinen na vyžádání vrátit poplatníkovi (popř.pozůstalým).
Článek 5

Oznamovací povinnost ke vzniku, změně a zániku poplatkové povinnosti
2)

(1) Poplatník má oznamovací povinnost . V rámci této oznamovací povinnosti je poplatník
povinen oznámit správci poplatku osobně nebo prostřednictvím společného plátce veškeré
pravdivé údaje a skutečnosti požadované správcem poplatku v souvislosti s tímto poplatkem a
rozhodné pro vznik, změnu nebo zánik poplatkové povinnosti, pro vznik nebo zánik nároku na
osvobození nebo úlevy poplatkové povinnosti nebo jakékoliv skutečnosti, související
s poplatkovou povinností.
(2) Oznamovací povinnost musí být splněna do 30-ti dnů ode dne vzniku, změny nebo zániku
poplatkové povinnosti.
Článek 6

Sazba poplatku
Sazbu poplatku tvoří:
a) částka za fyzickou osobu, uvedenou v čl.2 odst.1 ve výši 118,- Kč na jednoho poplatníka za
jeden kalendářní rok,
b) částka stanovená jako podíl skutečných nákladů města za sběr a svoz netříděného
komunálního odpadu v roce 2002 na jednoho poplatníka za jeden kalendářní rok ve výši
202,- Kč.
Celková sazba poplatku na jednoho poplatníka činí 320,- Kč za jeden kalendářní rok.
Článek 7

Splatnost poplatku a způsob platby
(1) Poplatník je povinen uhradit poplatek osobně nebo prostřednictvím společného plátce, a to:
a) jednorázově do 31.3. příslušného kalendářního roku ve výši celkové roční sazby poplatku,
b) nebo ve dvou pololetních splátkách, každá ve výši jedné poloviny z celkové roční sazby
poplatku, a to 1.splátku do 31.3. a 2. splátku do 31. 8. příslušného kalendářního roku.
(2) Poplatek je možné uhradit v hotovosti v sídle správce poplatku nebo převodem na účet správce
poplatku.
(3) Při úhradě poplatku v hotovosti je plátce povinen předložit správci poplatku vyplněný tiskopis
- Oznámení poplatníka místního poplatku za komunální odpad (viz příloha této vyhlášky). Při
úhradě bezhotovostní bude poplatek hrazen na účet 6015-0004522551/0100, variabilní symbol
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bude rodné číslo poplatníka nebo společného plátce, konstantní symbol 308. Poplatník nebo
společný plátce je povinen předložit správci poplatku do 5 dnů od uskutečnění platby
Oznámení poplatníka místního poplatku za komunální odpad.
(4) Vznikne-li poplatková povinnost u poplatníka nebo společného plátce po lhůtě splatnosti,
uvedené v odst.1, je poplatek splatný do 30-ti dnů po vzniku poplatkové povinnosti.
Článek 8

Osvobození a úlevy
(1) Od poplatku jsou osvobozeni:
• obyvatelé Domova důchodců Police nad Metují (popř.občané umístění v jiných domovech
důchodců, mající trvalý pobyt na území města
• každé třetí a další nezletilé dítě v rodině (přičemž ani první dvě nesmí být starší 18-ti let)
• poplatníci, kteří vykonávají základní vojenskou službu (nárok lze uplatnit na základě dokladu
nebo čestného prohlášení s vyznačením délky služby)
• poplatníci ve výkonu trestu odnětí svobody (nárok lze uplatnit na základě dokladu nebo
čestného prohlášení o délce trestu)
• děti umístěné v dětském domově z rozhodnutí soudu (rozsudek)
• děti umístěné v nápravných zařízeních pro mládež (nárok lze uplatnit na základě dokladu
nebo čestného prohlášení o délce pobytu)
• poplatníci pobývající dlouhodobě v zahraničí (nárok lze uplatnit na základě dokladu nebo
čestného prohlášení o délce pobytu)
• poplatníci, kteří dlouhodobě žijí mimo území města Police nad Metují a prokáží, že poplatek
za svoz a likvidaci komunálního odpadu uhradili v jiné obci
(2) Úleva ve výši 60% z celkové roční sazby, bude poskytnuta poplatníkům:
• kteří studují a jsou přechodně ubytováni mimo území města, na základě předloženého
potvrzení (potvrzení školy, ubytovacího zařízení)
- kteří jsou držiteli a prokáží se průkazem ZTP nebo ZTP/P nebo jsou plně invalidní (doklad o
plné invaliditě)
(3) Úleva z celkové roční sazby bude poskytnuta poplatníkům, a to zpětně při následující úhradě
poplatku:
• kteří prokáží, že se po nepřetržitou dobu v trvání minimálně tří měsíců daného kalendářního
roku zdržovali mimo území města na území ČR a v této době hradili poplatek v místě, kde se
zdržovali (doklad o úhradě poplatku)
- kteří prokáží, že se po nepřetržitou dobu v trvání minimálně tří měsíců daného kalendářního
roku zdržovali mimo území ČR (doklad)
Tato úleva bude stanovena správcem poplatku poměrnou částí z celkové roční sazby.
(4) Úleva z celkové roční sazby ve výši 50 % bude poskytnuta poplatníkům bydlícím na samotách
v oblasti „Pěkovské končiny“ a „Obšár“ v k.ú. Pěkov, a to v domech č.p. 89, č.p. 96, a čp. 108.
Článek 9

Společná a závěrečná ustanovení
(1) Tomu, kdo nesplní ve stanovené lhůtě, uvedené v čl.5 odst.2 svou oznamovací povinnost,
může obec uložit pokutu dle platných právních předpisů.3)
(2) Nebude-li poplatek zaplacen včas, tedy ve lhůtě stanovené v článku 7 této vyhlášky nebo ve
správné výši, tedy ve výši stanovené v článku 6 popř. v článku 8 této vyhlášky, vyměří správce
poplatku poplatek platebním výměrem a může včas nezaplacený poplatek zvýšit až o 50%, a
případně uložit pokutu dle §46 zákona č.200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších
předpisů. Vyměřené poplatky se zaokrouhlí na celé koruny nahoru.
(3) Pokud poplatník nesplní svoji poplatkovou povinnost, určenou touto obecně závaznou
vyhláškou, lze dlužné poplatky vyměřit do tří let od konce kalendářního roku, ve kterém
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poplatková povinnost vznikla. Byl-li před uplynutím této lhůty učiněn úkon směřující
k vyměření poplatku nebo jeho dodatečnému stanovení, běží tříletá lhůta znovu od konce roku,
v němž byl poplatník o tomto úkonu vyrozuměn.
(4) V řízení ve věci poplatků upravených touto vyhláškou se postupuje podle zákona č.337/1992
Sb., o správě daní a poplatků v platném znění.
(5) Nabytím účinnosti této vyhlášky se ruší vyhláška č. 1/2002, o místním poplatku za provoz
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů.
Článek 10

Účinnost
Tato vyhláška byla:

schválena zastupitelstvem města
zveřejněna na úředním místě
sejmuta
a nabývá účinnosti

Zdeněk Kadidlo
starosta

Ida Seidlmanová
místostarostka

1)
2)
3)

dne 12. prosince 2002
dne 13. prosince 2002
dne 19. prosince 2002
dne 1. ledna 2003.

§6 odst.2 písm.b) zákona č.337/1992 Sb., o správě daní a poplatků v plném znění a §10b odst.1
zákona č.565/1990 Sb., o místních poplatcích v plném znění
§33 odst.6 a 15 zákona č.337/1992 Sb., o správě daní a poplatků v plném znění
§37 zákona č.337/1992 Sb., o správě daní a poplatků v plném znění a §46 zákona č.200/1990
Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů
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OBECNĚ ZÁVAZNÁ

Vyhláška č. 1/2003
o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
Zastupitelstvo města Police nad Metují vydává dne 11. prosince 2003 dle §14 zákona
č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších změn a dodatků a v souladu s §10d a
§84 odst.2, písm.i) zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) tuto obecně závaznou
vyhlášku:
Článek 1

Předmět poplatku a působnost vyhlášky
1.

2.

Předmětem poplatku je provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálních odpadů, na území města Police nad Metují, t.j. v katastrálních
územích Hlavňov, Hony, Pěkov, Police nad Metují, Radešov nad Metují a Velká Ledhuje (dále
jen území města).
Tato vyhláška stanoví poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů (dále jen poplatek).
Článek 2

Poplatník
1.

2.

3.
4.

Poplatníkem1) je:
a) fyzická osoba, která má trvalý pobyt na území města,
b) fyzická osoba, která má na území města ve vlastnictví stavbu určenou nebo sloužící
k individuální rekreaci, ve které není hlášena k trvalému pobytu žádná fyzická osoba (dále
jen rekreační stavba).
Za domácnost může být poplatek odváděn společným zástupcem, za rodinný dům nebo bytový
dům vlastníkem nebo správcem (dále jen společný plátce). Odvádí-li poplatek společný plátce,
pak je povinen správci poplatku oznámit jména, příjmení a data narození poplatníků, za které
poplatek odvádí.
Má-li k rekreační stavbě vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně a
nerozdílně, a to ve výši odpovídající poplatku za jednoho poplatníka.
Za fyzickou osobu, která není způsobilá k právním úkonům a je poplatníkem podle této
vyhlášky, plní všechny povinnosti zákonní zástupci (např. u nezletilých dětí jejich rodiče).
Článek 3

Správce poplatku
1.
2.

Správu poplatku vykonává Městský úřad v Polici nad Metují (dále jen správce poplatku).
Správce poplatku je oprávněn činit opatření, potřebná ke správnému a úplnému zjištění,
stanovení a splnění poplatkových povinností, zejména právo vyhledávat poplatníky, vybírat a
vymáhat poplatky a kontrolovat plnění poplatkových povinností.
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Článek 4

Vznik a zánik poplatkové povinnosti
1. Poplatníkům, kteří mají trvalý pobyt nebo mají ve vlastnictví rekreační stavbu na území města
k 1.1. příslušného roku, vzniká poplatková povinnost od 1.1.příslušného roku. V případě změny
trvalého pobytu nebo změny vlastnictví stavby, která je určena nebo slouží k individuální
rekreaci v průběhu kalendářního roku, se uhradí poplatek v poměrné výši, která odpovídá počtu
kalendářních měsíců pobytu nebo vlastnictví stavby v příslušném kalendářním roce. Dojde-li
ke změně v průběhu kalendářního měsíce, je pro stanovení počtu měsíců rozhodný stav na
konci tohoto měsíce.
2. Poplatková povinnost zaniká úmrtím, ztrátou pobytu nebo vlastnického práva k rekreačnímu
objektu na území města. V případě změny místa trvalého pobytu nebo změny vlastnictví
rekreační stavby v průběhu kalendářního roku, se poplatek hradí v poměrné výši, která
odpovídá počtu kalendářních měsíců pobytu nebo vlastnictví stavby v příslušném kalendářním
roce. Dojde-li ke změně v průběhu kalendářního měsíce, je pro stanovení počtu měsíců
rozhodný stav na konci tohoto měsíce. Případný přeplatek vzniklý úhradou poplatku předem je
správce poplatku povinen vrátit poplatníkovi (popř.pozůstalým) požádají-li o jeho vrácení,
činí-li přeplatek více než 50,-Kč a poplatník nemá současně nedoplatek na jiném poplatku u
téhož správce.
Článek 5

Oznamovací povinnost ke vzniku, změně a zániku poplatkové povinnosti
1. Poplatník má oznamovací povinnost2). V rámci této oznamovací povinnosti je poplatník
povinen oznámit správci poplatku osobně nebo prostřednictvím společného plátce veškeré
pravdivé údaje a skutečnosti požadované správcem poplatku v souvislosti s tímto poplatkem a
rozhodné pro vznik, změnu nebo zánik poplatkové povinnosti, pro vznik nebo zánik nároku na
osvobození nebo úlevy poplatkové povinnosti nebo jakékoliv skutečnosti, související
s poplatkovou povinností.
2. Oznamovací povinnost musí být splněna do 30-ti dnů ode dne vzniku, změny nebo zániku
poplatkové povinnosti.
Článek 6

Sazba poplatku
Sazbu poplatku tvoří:
a) částka za fyzickou osobu, uvedenou v čl.2 odst.1 ve výši 144,- Kč na jednoho poplatníka za
jeden kalendářní rok,
b) částka stanovená jako podíl skutečných nákladů města za sběr a svoz netříděného
komunálního odpadu v roce 2003 na jednoho poplatníka za jeden kalendářní rok ve výši
216,- Kč.
Celková sazba poplatku na jednoho poplatníka činí 360,- Kč za jeden kalendářní rok.

Článek 7

Splatnost poplatku a způsob platby
1.

Poplatník je povinen uhradit poplatek osobně nebo prostřednictvím společného plátce, a to:
a) jednorázově do 31.3. příslušného kalendářního roku ve výši celkové roční sazby poplatku,
b) nebo ve dvou pololetních splátkách, každá ve výši jedné poloviny z celkové roční sazby
poplatku, a to 1.splátku do 31.3. a 2. splátku do 31. 8. příslušného kalendářního roku.
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2.

3.

Poplatek je možné uhradit v hotovosti v sídle správce poplatku nebo převodem na účet správce
poplatku. Při bezhotovostní úhradě bude poplatek poukázán na účet č.6015-0004522551/0100,
variabilní symbol bude rodné číslo poplatníka nebo společného plátce, konstantní symbol 308.
Vznikne-li poplatková povinnost u poplatníka po lhůtě splatnosti, uvedené v odst.1, je poplatek
splatný do 30-ti dnů po vzniku poplatkové povinnosti.
Článek 8

Osvobození a úlevy
1.

Od poplatku jsou osvobozeni:
• obyvatelé Domova důchodců Police nad Metují (popř.občané umístění v jiných domovech
důchodců, mající trvalý pobyt na území města)
• každé třetí a další nezletilé dítě v rodině (přičemž ani první dvě nesmí být starší 18-ti let)
• poplatníci, kteří vykonávají základní vojenskou službu (nárok lze uplatnit na základě dokladu
nebo čestného prohlášení s vyznačením délky služby)
• poplatníci ve výkonu trestu odnětí svobody (nárok lze uplatnit na základě dokladu nebo
čestného prohlášení o délce trestu)
• děti umístěné v dětském domově z rozhodnutí soudu (nárok lze uplatnit na základě rozsudku)
• děti umístěné v nápravných zařízeních pro mládež (nárok lze uplatnit na základě dokladu
nebo čestného prohlášení o délce pobytu)
• poplatníci pobývající dlouhodobě v zahraničí (nárok lze uplatnit na základě dokladu nebo
čestného prohlášení o délce pobytu)
• poplatníci, kteří dlouhodobě žijí mimo území města Police nad Metují a prokáží, že poplatek
za svoz a likvidaci komunálního odpadu uhradili v jiné obci
2. Úleva ve výši 60% z celkové roční sazby, bude poskytnuta poplatníkům:
• kteří studují a jsou přechodně ubytováni mimo území města, na základě předloženého
potvrzení (nárok lze uplatnit na základě potvrzení školy, ubytovacího zařízení)
• kteří jsou držiteli a prokáží se průkazem ZTP nebo ZTP/P nebo jsou plně invalidní (nárok lze
uplatnit na základě dokladu o plné invaliditě)
3. Úleva z celkové roční sazby bude poskytnuta poplatníkům, a to zpětně při následující úhradě
poplatku:
• kteří prokáží, že se po nepřetržitou dobu v trvání minimálně tří měsíců daného kalendářního
roku zdržovali mimo území města na území ČR a v této době hradili poplatek v místě, kde se
zdržovali (nárok lze uplatnit na základě dokladu o úhradě poplatku)
• kteří prokáží, že se po nepřetržitou dobu v trvání minimálně tří měsíců daného kalendářního
roku zdržovali mimo území ČR (nárok lze uplatnit na základě dokladu prokazujícího tuto
skutečnost)
Tato úleva bude stanovena správcem poplatku poměrnou částí z celkové roční sazby.
4.

Úleva z celkové roční sazby ve výši 50 % bude poskytnuta poplatníkům s trvalým pobytem na
samotách v oblasti „Pěkovské končiny“ a „Obšár“ v k.ú. Pěkov, a to v domech č.p. 89, č.p. 96,
a čp. 108.
Článek 9

Společná a závěrečná ustanovení
1.
2.

Tomu, kdo nesplní ve stanovené lhůtě, uvedené v čl.5 odst.2 svou oznamovací povinnost, může
obec uložit pokutu dle platných právních předpisů.3)
Nebude-li poplatek zaplacen včas, tedy ve lhůtě stanovené v článku 7 této vyhlášky nebo ve
správné výši, tedy ve výši stanovené v článku 6 popř. v článku 8 této vyhlášky, vyměří správce
poplatku poplatek platebním výměrem a může včas nezaplacený poplatek zvýšit až na
trojnásobek. Vyměřené poplatky se zaokrouhlí na celé koruny nahoru.
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3.

4.

5.
6.

Pokud poplatník nesplní svoji poplatkovou povinnost, určenou touto obecně závaznou
vyhláškou obce, lze dlužné poplatky vyměřit do tří let od konce kalendářního roku, ve kterém
oznamovací (poplatková) povinnost vznikla.
Byl-li před uplynutím této lhůty učiněn úkon směřující k vyměření nebo doměření poplatku,
běží tříletá lhůta znovu od konce roku, v němž byl poplatník nebo plátce o tomto úkonu
písemně uvědoměn. Vyměřit a doměřit poplatek lze nejpozději do 10 let od konce kalendářního
roku, ve kterém poplatková povinnost vznikla.
V řízení ve věci poplatků upravených touto vyhláškou se postupuje podle zákona č.337/1992
Sb., o správě daní a poplatků v platném znění.
Nabytím účinnosti této vyhlášky se ruší vyhláška č. 2/2002, o místním poplatku za provoz
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů.
Článek 10

Účinnost
Tato vyhláška byla:

vydána zastupitelstvem města
zveřejněna na úředním místě
sejmuta
a nabývá účinnosti

Ida Seidlmanová
místostarostka

1)
2)
3)

dne 11. prosince 2003
dne 12. prosince 2003
dne
dne 1. ledna 2004.

Zdeněk Kadidlo
starosta

§6 odst.2 písm.b) zákona č.337/1992 Sb., o správě daní a poplatků v plném znění a §10b odst.1
zákona č.565/1990 Sb., o místních poplatcích v plném znění
§33 odst.6 a 15 zákona č.337/1992 Sb., o správě daní a poplatků v plném znění
§37 zákona č.337/1992 Sb., o správě daní a poplatků v plném znění a §46 zákona č.200/1990
Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů
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OBECNĚ ZÁVAZNÁ

Vyhláška č. 1/2004
o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
Zastupitelstvo města Police nad Metují vydává dne 13. května 2004 dle §14 zákona č. 565/1990
Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších změn a dodatků a v souladu s §10d a §84 odst.2,
písm.i) zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) tuto obecně závaznou vyhlášku:
Článek 1

Předmět poplatku a působnost vyhlášky
1.

2.

Předmětem poplatku je provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálních odpadů, na území města Police nad Metují, t.j. v katastrálních
územích Hlavňov, Hony, Pěkov, Police nad Metují, Radešov nad Metují a Velká Ledhuje (dále
jen území města).
Tato vyhláška stanoví poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů (dále jen poplatek).
Článek 2

Poplatník
1.

2.

3.
4.

1)

Poplatníkem je:
a) fyzická osoba, která má trvalý pobyt na území města,
b) fyzická osoba, která má na území města ve vlastnictví stavbu určenou nebo sloužící
k individuální rekreaci, ve které není hlášena k trvalému pobytu žádná fyzická osoba (dále
jen rekreační stavba).
Za domácnost může být poplatek odváděn společným zástupcem, za rodinný dům nebo bytový
dům vlastníkem nebo správcem (dále jen společný plátce). Odvádí-li poplatek společný plátce,
pak je povinen správci poplatku oznámit jména, příjmení a data narození poplatníků, za které
poplatek odvádí.
Má-li k rekreační stavbě vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně a
nerozdílně, a to ve výši odpovídající poplatku za jednoho poplatníka.
Za fyzickou osobu, která není způsobilá k právním úkonům a je poplatníkem podle této
vyhlášky, plní všechny povinnosti zákonní zástupci (např. u nezletilých dětí jejich rodiče).
Článek 3

Správce poplatku
1.
2.

Správu poplatku vykonává Městský úřad v Polici nad Metují (dále jen správce poplatku).
Správce poplatku je oprávněn činit opatření, potřebná ke správnému a úplnému zjištění,
stanovení a splnění poplatkových povinností, zejména právo vyhledávat poplatníky, vybírat a
vymáhat poplatky a kontrolovat plnění poplatkových povinností.
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Článek 4

Vznik a zánik poplatkové povinnosti
1. Poplatníkům, kteří mají trvalý pobyt nebo mají ve vlastnictví rekreační stavbu na území města
k 1.1. příslušného roku, vzniká poplatková povinnost od 1.1.příslušného roku. V případě změny
trvalého pobytu nebo změny vlastnictví stavby, která je určena nebo slouží k individuální
rekreaci v průběhu kalendářního roku, se uhradí poplatek v poměrné výši, která odpovídá počtu
kalendářních měsíců pobytu nebo vlastnictví stavby v příslušném kalendářním roce. Dojde-li
ke změně v průběhu kalendářního měsíce, je pro stanovení počtu měsíců rozhodný stav na
konci tohoto měsíce.
2. Poplatková povinnost zaniká úmrtím, ztrátou pobytu nebo vlastnického práva k rekreačnímu
objektu na území města. V případě změny místa trvalého pobytu nebo změny vlastnictví
rekreační stavby v průběhu kalendářního roku, se poplatek hradí v poměrné výši, která
odpovídá počtu kalendářních měsíců pobytu nebo vlastnictví stavby v příslušném kalendářním
roce. Dojde-li ke změně v průběhu kalendářního měsíce, je pro stanovení počtu měsíců
rozhodný stav na konci tohoto měsíce. Případný přeplatek vzniklý úhradou poplatku předem je
správce poplatku povinen vrátit poplatníkovi (popř.pozůstalým) požádají-li o jeho vrácení,
činí-li přeplatek více než 50,-Kč a poplatník nemá současně nedoplatek na jiném poplatku u
téhož správce.
Článek 5

Oznamovací povinnost ke vzniku, změně a zániku poplatkové povinnosti
1. Poplatník má oznamovací povinnost2). V rámci této oznamovací povinnosti je poplatník
povinen oznámit správci poplatku osobně nebo prostřednictvím společného plátce veškeré
pravdivé údaje a skutečnosti požadované správcem poplatku v souvislosti s tímto poplatkem a
rozhodné pro vznik, změnu nebo zánik poplatkové povinnosti, pro vznik nebo zánik nároku na
osvobození nebo úlevy poplatkové povinnosti nebo jakékoliv skutečnosti, související
s poplatkovou povinností.
2. Oznamovací povinnost musí být splněna do 30-ti dnů ode dne vzniku, změny nebo zániku
poplatkové povinnosti.
Článek 6

Sazba poplatku
Sazbu poplatku tvoří:
a) částka za fyzickou osobu, uvedenou v čl.2 odst.1 ve výši 144,- Kč na jednoho poplatníka za
jeden kalendářní rok,
b) částka stanovená jako podíl skutečných nákladů města za sběr a svoz netříděného
komunálního odpadu v roce 2003 na jednoho poplatníka za jeden kalendářní rok ve výši
216,- Kč.
Rozúčtování nákladů na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu:
a) skutečné náklady r.2003 účtované svozovou společností.............................. 973.954,-Kč
b) počet fyzických osob s trvalým pobytem v obci .......................................... 4.349
c) počet fyzických osob, které mají v obci ve vlastnictví stavbu sloužící
či určenou k individuální rekreaci................................................................. 155
Rozúčtované náklady činí 973.954 (náklady) /4.504 (osoby)................... 216,-Kč
Celková sazba poplatku na jednoho poplatníka činí 360,- Kč za jeden kalendářní rok.
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Článek 7

Splatnost poplatku a způsob platby
1.

2.

3.

Poplatník je povinen uhradit poplatek osobně nebo prostřednictvím společného plátce, a to:
a) jednorázově do 31.3. příslušného kalendářního roku ve výši celkové roční sazby poplatku,
b) nebo ve dvou pololetních splátkách, každá ve výši jedné poloviny z celkové roční sazby
poplatku, a to 1.splátku do 31.3. a 2. splátku do 31. 8. příslušného kalendářního roku.
Poplatek je možné uhradit v hotovosti v sídle správce poplatku nebo převodem na účet správce
poplatku. Při bezhotovostní úhradě bude poplatek poukázán na účet č.6015-0004522551/0100,
variabilní symbol bude rodné číslo poplatníka nebo společného plátce, konstantní symbol 308.
Vznikne-li poplatková povinnost u poplatníka po lhůtě splatnosti, uvedené v odst.1, je poplatek
splatný do 30-ti dnů po vzniku poplatkové povinnosti.
Článek 8

Osvobození a úlevy
1.

Od poplatku jsou osvobozeni:
• obyvatelé Domova důchodců Police nad Metují (popř.občané umístění v jiných domovech
důchodců, mající trvalý pobyt na území města)
• každé třetí a další nezletilé dítě v rodině (přičemž ani první dvě nesmí být starší 18-ti let)
• poplatníci, kteří vykonávají základní vojenskou službu (nárok lze uplatnit na základě dokladu
nebo čestného prohlášení s vyznačením délky služby)
• poplatníci ve výkonu trestu odnětí svobody (nárok lze uplatnit na základě dokladu nebo
čestného prohlášení o délce trestu)
• děti umístěné v dětském domově z rozhodnutí soudu (nárok lze uplatnit na základě rozsudku)
• děti umístěné v nápravných zařízeních pro mládež (nárok lze uplatnit na základě dokladu
nebo čestného prohlášení o délce pobytu)
• poplatníci pobývající dlouhodobě v zahraničí (nárok lze uplatnit na základě dokladu nebo
čestného prohlášení o délce pobytu)
• poplatníci, kteří dlouhodobě žijí mimo území města Police nad Metují a prokáží, že poplatek
za svoz a likvidaci komunálního odpadu uhradili v jiné obci
2. Úleva ve výši 60% z celkové roční sazby, bude poskytnuta poplatníkům:
• kteří studují a jsou přechodně ubytováni mimo území města, na základě předloženého
potvrzení (nárok lze uplatnit na základě potvrzení školy, ubytovacího zařízení)
• kteří jsou držiteli a prokáží se průkazem ZTP nebo ZTP/P nebo jsou plně invalidní (nárok lze
uplatnit na základě dokladu o plné invaliditě)
3. Úleva z celkové roční sazby bude poskytnuta poplatníkům, a to zpětně při následující úhradě
poplatku:
• kteří prokáží, že se po nepřetržitou dobu v trvání minimálně tří měsíců daného kalendářního
roku zdržovali mimo území města na území ČR a v této době hradili poplatek v místě, kde se
zdržovali (nárok lze uplatnit na základě dokladu o úhradě poplatku)
• kteří prokáží, že se po nepřetržitou dobu v trvání minimálně tří měsíců daného kalendářního
roku zdržovali mimo území ČR (nárok lze uplatnit na základě dokladu prokazujícího tuto
skutečnost)
Tato úleva bude stanovena správcem poplatku poměrnou částí z celkové roční sazby.
4.

Úleva z celkové roční sazby ve výši 50 % bude poskytnuta poplatníkům s trvalým pobytem na
samotách v oblasti „Pěkovské končiny“ a „Obšár“ v k.ú. Pěkov.
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Článek 9

Společná a závěrečná ustanovení
1.
2.

3.

4.

5.
6.

Tomu, kdo nesplní ve stanovené lhůtě, uvedené v čl.5 odst.2 svou oznamovací povinnost, může
obec uložit pokutu dle platných právních předpisů.3)
Nebude-li poplatek zaplacen včas, tedy ve lhůtě stanovené v článku 7 této vyhlášky nebo ve
správné výši, tedy ve výši stanovené v článku 6 popř. v článku 8 této vyhlášky, vyměří správce
poplatku poplatek platebním výměrem a může včas nezaplacený poplatek zvýšit až na
trojnásobek. Vyměřené poplatky se zaokrouhlí na celé koruny nahoru.
Pokud poplatník nesplní svoji poplatkovou povinnost, určenou touto obecně závaznou
vyhláškou obce, lze dlužné poplatky vyměřit do tří let od konce kalendářního roku, ve kterém
poplatková povinnost vznikla.
Byl-li před uplynutím této lhůty učiněn úkon směřující k vyměření nebo doměření poplatku,
běží tříletá lhůta znovu od konce roku, v němž byl poplatník nebo plátce o tomto úkonu
písemně uvědoměn. Vyměřit a doměřit poplatek lze nejpozději do 10 let od konce kalendářního
roku, ve kterém poplatková povinnost vznikla.
V řízení ve věci poplatků upravených touto vyhláškou se postupuje podle zákona č.337/1992
Sb., o správě daní a poplatků, pokud tento zákon nestanoví jinak.
Nabytím účinnosti této vyhlášky se ruší vyhláška č. 1/2003, o místním poplatku za provoz
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů.
Článek 10

Účinnost
Tato vyhláška byla:

vydána zastupitelstvem města
zveřejněna na úředním místě
a nabývá účinnosti

Ida Seidlmanová
místostarostka

1)
2)
3)

dne 13. května 2004
dne 14. května 2004
dne 1. června 2004.

Zdeněk Kadidlo
starosta

§6 odst.2 písm.b) zákona č.337/1992 Sb., o správě daní a poplatků v plném znění a §10b odst.1
zákona č.565/1990 Sb., o místních poplatcích v plném znění
§33 odst.6 a 15 zákona č.337/1992 Sb., o správě daní a poplatků v plném znění
§37 zákona č.337/1992 Sb., o správě daní a poplatků v plném znění a §46 zákona č.200/1990
Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů

MĚSTO POLICE NAD METUJÍ
OBECNĚ ZÁVAZNÁ

Vyhláška č. 8/2004
o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
Zastupitelstvo města Police nad Metují vydává dne 9. prosince 2004 dle §14 zákona č.
565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších změn a dodatků a v souladu s §10d a §84
odst.2, písm.i) zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) tuto obecně závaznou vyhlášku:
Článek 1

Předmět poplatku a působnost vyhlášky
1.

2.

Předmětem poplatku je provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálních odpadů, na území města Police nad Metují, t.j. v katastrálních
územích Hlavňov, Hony, Pěkov, Police nad Metují, Radešov nad Metují a Velká Ledhuje (dále
jen území města).
Tato vyhláška stanoví poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů (dále jen poplatek).
Článek 2

Poplatník
1.

2.

3.
4.

1)

Poplatníkem je:
a) fyzická osoba, která má trvalý pobyt na území města,
b) fyzická osoba, která má na území města ve vlastnictví stavbu určenou nebo sloužící
k individuální rekreaci, ve které není hlášena k trvalému pobytu žádná fyzická osoba (dále
jen rekreační stavba).
Za domácnost může být poplatek odváděn společným zástupcem, za rodinný dům nebo bytový
dům vlastníkem nebo správcem (dále jen společný plátce). Odvádí-li poplatek společný plátce,
pak je povinen správci poplatku oznámit jména, příjmení a data narození poplatníků, za které
poplatek odvádí.
Má-li k rekreační stavbě vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně a
nerozdílně, a to ve výši odpovídající poplatku za jednoho poplatníka.
Za fyzickou osobu, která není způsobilá k právním úkonům a je poplatníkem podle této
vyhlášky, plní všechny povinnosti zákonní zástupci (např. u nezletilých dětí jejich rodiče).
Článek 3

Správce poplatku
1.
2.

Správu poplatku vykonává Městský úřad v Polici nad Metují (dále jen správce poplatku).
Správce poplatku je oprávněn činit opatření, potřebná ke správnému a úplnému zjištění,
stanovení a splnění poplatkových povinností, zejména právo vyhledávat poplatníky, vybírat a
vymáhat poplatky a kontrolovat plnění poplatkových povinností.
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Článek 4

Vznik a zánik poplatkové povinnosti
1. Poplatníkům, kteří mají trvalý pobyt nebo mají ve vlastnictví rekreační stavbu na území města
k 1.1. příslušného roku, vzniká poplatková povinnost od 1.1.příslušného roku. V případě změny
trvalého pobytu nebo změny vlastnictví stavby, která je určena nebo slouží k individuální
rekreaci v průběhu kalendářního roku, se uhradí poplatek v poměrné výši, která odpovídá počtu
kalendářních měsíců pobytu nebo vlastnictví stavby v příslušném kalendářním roce. Dojde-li
ke změně v průběhu kalendářního měsíce, je pro stanovení počtu měsíců rozhodný stav na
konci tohoto měsíce.
2. Poplatková povinnost zaniká úmrtím, ztrátou pobytu nebo vlastnického práva k rekreačnímu
objektu na území města. V případě změny místa trvalého pobytu nebo změny vlastnictví
rekreační stavby v průběhu kalendářního roku, se poplatek hradí v poměrné výši, která
odpovídá počtu kalendářních měsíců pobytu nebo vlastnictví stavby v příslušném kalendářním
roce. Dojde-li ke změně v průběhu kalendářního měsíce, je pro stanovení počtu měsíců
rozhodný stav na konci tohoto měsíce. Případný přeplatek vzniklý úhradou poplatku předem je
správce poplatku povinen vrátit poplatníkovi (popř.pozůstalým) požádají-li o jeho vrácení,
činí-li přeplatek více než 50,-Kč a poplatník nemá současně nedoplatek na jiném poplatku u
téhož správce.
Článek 5

Oznamovací povinnost ke vzniku, změně a zániku poplatkové povinnosti
1. Poplatník má oznamovací povinnost2). V rámci této oznamovací povinnosti je poplatník
povinen oznámit správci poplatku osobně nebo prostřednictvím společného plátce veškeré
pravdivé údaje a skutečnosti požadované správcem poplatku v souvislosti s tímto poplatkem a
rozhodné pro vznik, změnu nebo zánik poplatkové povinnosti, pro vznik nebo zánik nároku na
osvobození nebo úlevy poplatkové povinnosti nebo jakékoliv skutečnosti, související
s poplatkovou povinností.
2. Oznamovací povinnost musí být splněna do 30-ti dnů ode dne vzniku, změny nebo zániku
poplatkové povinnosti.
Článek 6

Sazba poplatku
Sazbu poplatku tvoří:
a) částka za fyzickou osobu, uvedenou v čl.2 odst.1 ve výši 165,- Kč na jednoho poplatníka za
jeden kalendářní rok,
b) částka stanovená jako podíl skutečných nákladů města za sběr a svoz netříděného
komunálního odpadu v roce 2004 na jednoho poplatníka za jeden kalendářní rok ve výši
245,- Kč.
Rozúčtování nákladů na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu:
a) skutečné náklady r.2003 účtované svozovou společností.............................. 1 101 271,- Kč
b) počet fyzických osob s trvalým pobytem v obci ..........................................
4 335
c) počet fyzických osob, které mají v obci ve vlastnictví stavbu sloužící
či určenou k individuální rekreaci.................................................................
155
Rozúčtované náklady činí 1.101.271 (náklady) /4.490 (osoby)...................

245,- Kč

Celková sazba poplatku na jednoho poplatníka činí 410,- Kč za jeden kalendářní rok.

MĚSTO POLICE NAD METUJÍ
Článek 7

Splatnost poplatku a způsob platby
1.

2.

3.

Poplatník je povinen uhradit poplatek osobně nebo prostřednictvím společného plátce, a to:
a) jednorázově do 31.3. příslušného kalendářního roku ve výši celkové roční sazby poplatku,
b) nebo ve dvou pololetních splátkách, každá ve výši jedné poloviny z celkové roční sazby
poplatku, a to 1.splátku do 31.3. a 2. splátku do 31. 8. příslušného kalendářního roku.
Poplatek je možné uhradit v hotovosti v sídle správce poplatku nebo převodem na účet správce
poplatku. Při bezhotovostní úhradě bude poplatek poukázán na účet č.6015-0004522551/0100,
variabilní symbol bude rodné číslo poplatníka nebo společného plátce, konstantní symbol 308.
Vznikne-li poplatková povinnost u poplatníka po lhůtě splatnosti, uvedené v odst.1, je poplatek
splatný do 30-ti dnů po vzniku poplatkové povinnosti.
Článek 8

Osvobození a úlevy
1.

Od poplatku jsou osvobozeni:
• obyvatelé Domova důchodců Police nad Metují (popř.občané umístění v jiných domovech
důchodců, mající trvalý pobyt na území města), kteří hradí náklady na shromažďování, sběr,
přepravu, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů v rámci úhrady služeb
poskytovaných těmito zařízeními
• každé třetí a další nezletilé dítě v rodině (přičemž ani první dvě nesmí být starší 18-ti let)
• poplatníci ve výkonu trestu odnětí svobody (nárok lze uplatnit na základě dokladu nebo
čestného prohlášení o délce trestu)
• děti umístěné v dětském domově z rozhodnutí soudu (nárok lze uplatnit na základě rozsudku)
• děti umístěné v nápravných zařízeních pro mládež (nárok lze uplatnit na základě dokladu
nebo čestného prohlášení o délce pobytu)
• poplatníci pobývající dlouhodobě v zahraničí (nárok lze uplatnit na základě dokladu nebo
čestného prohlášení o délce pobytu)
• poplatníci, kteří dlouhodobě žijí mimo území města Police nad Metují a prokáží, že poplatek
za svoz a likvidaci komunálního odpadu uhradili v jiné obci
2. Úleva ve výši 60% z celkové roční sazby, bude poskytnuta poplatníkům:
• kteří studují a jsou přechodně ubytováni mimo území města, na základě předloženého
potvrzení (nárok lze uplatnit na základě potvrzení školy, ubytovacího zařízení)
3. Úleva z celkové roční sazby bude poskytnuta poplatníkům, a to zpětně při následující úhradě
poplatku:
• kteří prokáží, že se po nepřetržitou dobu v trvání minimálně tří měsíců daného kalendářního
roku zdržovali mimo území města na území ČR a v této době hradili poplatek v místě, kde se
zdržovali (nárok lze uplatnit na základě dokladu o úhradě poplatku)
• kteří prokáží, že se po nepřetržitou dobu v trvání minimálně tří měsíců daného kalendářního
roku zdržovali mimo území ČR (nárok lze uplatnit na základě dokladu prokazujícího tuto
skutečnost)
Tato úleva bude stanovena správcem poplatku poměrnou částí z celkové roční sazby.
4.

Úleva z celkové roční sazby ve výši 50 % bude poskytnuta poplatníkům s trvalým pobytem na
samotách v oblasti „Pěkovské končiny“ a „Obšár“ v k.ú. Pěkov.
Článek 9

Společná a závěrečná ustanovení
1.

Tomu, kdo nesplní ve stanovené lhůtě, uvedené v čl.5 odst.2 svou oznamovací povinnost, může
obec uložit pokutu dle platných právních předpisů.3)

MĚSTO POLICE NAD METUJÍ
2.

3.

4.

5.
6.

Nebude-li poplatek zaplacen včas, tedy ve lhůtě stanovené v článku 7 této vyhlášky nebo ve
správné výši, tedy ve výši stanovené v článku 6 popř. v článku 8 této vyhlášky, vyměří správce
poplatku poplatek platebním výměrem a může včas nezaplacený poplatek zvýšit až na
trojnásobek. Vyměřené poplatky se zaokrouhlí na celé koruny nahoru.
Pokud poplatník nesplní svoji poplatkovou povinnost, určenou touto obecně závaznou
vyhláškou obce, lze dlužné poplatky vyměřit do tří let od konce kalendářního roku, ve kterém
poplatková povinnost vznikla.
Byl-li před uplynutím této lhůty učiněn úkon směřující k vyměření nebo doměření poplatku,
běží tříletá lhůta znovu od konce roku, v němž byl poplatník nebo plátce o tomto úkonu
písemně uvědoměn. Vyměřit a doměřit poplatek lze nejpozději do 10 let od konce kalendářního
roku, ve kterém poplatková povinnost vznikla.
V řízení ve věci poplatků upravených touto vyhláškou se postupuje podle zákona č.337/1992
Sb., o správě daní a poplatků, pokud tento zákon nestanoví jinak.
Nabytím účinnosti této vyhlášky se ruší vyhláška č. 1/2004, o místním poplatku za provoz
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů.
Článek 10

Účinnost
Tato vyhláška byla:

vydána zastupitelstvem města
zveřejněna na úředním místě
a nabývá účinnosti

Ida Seidlmanová
místostarostka

1)
2)
3)

dne
dne
dne

9. prosince 2004
10. prosince 2004
1. ledna 2005

Zdeněk Kadidlo
starosta

§6 odst.2 písm.b) zákona č.337/1992 Sb., o správě daní a poplatků v plném znění a §10b odst.1
zákona č.565/1990 Sb., o místních poplatcích v plném znění
§33 odst.6 a 15 zákona č.337/1992 Sb., o správě daní a poplatků v plném znění
§37 zákona č.337/1992 Sb., o správě daní a poplatků v plném znění a §46 zákona č.200/1990
Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů

MĚSTO POLICE NAD METUJÍ
OBECNĚ ZÁVAZNÁ

Vyhláška č. 9/2006
o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
Zastupitelstvo města Police nad Metují vydává dne 13. prosince 2006, dle §14 zákona č.
565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších změn a dodatků a v souladu s §10d a §84
odst.2, písm.i) zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) tuto obecně závaznou vyhlášku:
Článek 1

Předmět poplatku a působnost vyhlášky
1. Předmětem poplatku je provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálních odpadů na území města Police nad Metují, t.j. v katastrálních
územích Hlavňov, Hony, Pěkov, Police nad Metují, Radešov nad Metují a Velká Ledhuje (dále
jen území města).
2. Tato vyhláška stanoví poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů (dále jen poplatek).
Článek 2

Poplatník
1.

2.

3.
4.

Poplatníkem1) je:
a) fyzická osoba, která má trvalý pobyt na území města,
b) fyzická osoba, která má na území města ve vlastnictví stavbu určenou nebo sloužící
k individuální rekreaci, ve které není hlášena k trvalému pobytu žádná fyzická osoba (dále
jen rekreační stavba).
Za domácnost může být poplatek odváděn společným zástupcem, za rodinný dům nebo bytový
dům vlastníkem nebo správcem (dále jen společný zástupce). Odvádí-li poplatek společný
zástupce, pak je povinen správci poplatku oznámit jména, příjmení a rodná čísla poplatníků, za
které poplatek odvádí.
Má-li k rekreační stavbě vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně a
nerozdílně, a to ve výši odpovídající poplatku za jednoho poplatníka.
Za fyzickou osobu, která není způsobilá k právním úkonům a je poplatníkem podle této
vyhlášky, plní všechny povinnosti zákonní zástupci (např. u nezletilých dětí jejich rodiče).
Článek 3

Správce poplatku
1.
2.

Správu poplatku vykonává Městský úřad v Polici nad Metují (dále jen správce poplatku).
Správce poplatku je oprávněn činit opatření, potřebná ke správnému a úplnému zjištění,
stanovení a splnění poplatkových povinností, zejména právo vyhledávat poplatníky, vybírat a
vymáhat poplatky a kontrolovat plnění poplatkových povinností.
Článek 4

Vznik a zánik poplatkové povinnosti
1. Poplatníkům, kteří mají k 1.lednu příslušného kalendářního roku trvalý pobyt nebo mají ve
vlastnictví rekreační stavbu na území města, vzniká od 1. ledna příslušného kalendářního roku
poplatková povinnost. V případě změny trvalého pobytu nebo změny vlastnictví rekreační
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stavby v průběhu kalendářního roku, se poplatek uhradí v poměrné výši, která odpovídá počtu
kalendářních měsíců pobytu nebo vlastnictví rekreační stavby v příslušném kalendářním roce.
Dojde-li ke změně v průběhu kalendářního měsíce, je pro stanovení počtu měsíců rozhodný
stav na konci tohoto měsíce.
2. Poplatková povinnost zaniká úmrtím, ztrátou pobytu nebo vlastnického práva k rekreační
stavbě na území města. V případě změny místa trvalého pobytu nebo změny vlastnictví
rekreační stavby v průběhu kalendářního roku, se poplatek hradí v poměrné výši, která
odpovídá počtu kalendářních měsíců pobytu nebo vlastnictví stavby v příslušném kalendářním
roce. Dojde-li ke změně v průběhu kalendářního měsíce, je pro stanovení počtu měsíců
rozhodný stav na konci tohoto měsíce. Případný přeplatek vzniklý úhradou poplatku předem je
správce poplatku povinen vrátit poplatníkovi (popř. pozůstalým), požádají-li o jeho vrácení,
činí-li přeplatek více než 50,- Kč a poplatník nemá současně nedoplatek na jiném poplatku u
téhož správce.
Článek 5

Oznamovací povinnost ke vzniku, změně a zániku poplatkové povinnosti
1. Poplatník má oznamovací povinnost2). V rámci této oznamovací povinnosti je poplatník
povinen oznámit správci poplatku osobně nebo prostřednictvím společného zástupce veškeré
pravdivé údaje a skutečnosti požadované správcem poplatku v souvislosti s tímto poplatkem
(zejména příjmení, jméno, adresu trvalého bydliště a rodné číslo) a rozhodné pro vznik, změnu
nebo zánik poplatkové povinnosti, pro vznik nebo zánik nároku na osvobození nebo úlevy
poplatkové povinnosti nebo jakékoliv skutečnosti, související s poplatkovou povinností.
2. Oznamovací povinnost musí být splněna do 30-ti dnů ode dne vzniku, změny nebo zániku
poplatkové povinnosti.
Článek 6

Sazba poplatku
Sazbu poplatku tvoří:
a) částka za fyzickou osobu uvedenou v čl.2 odst.1 této vyhlášky, ve výši 200,- Kč na jednoho
poplatníka za jeden kalendářní rok,
b) částka stanovená jako podíl skutečných nákladů města za sběr a svoz netříděného komunálního
odpadu v roce 2006 na jednoho poplatníka za jeden kalendářní rok ve výši 250,- Kč.
Rozúčtování nákladů na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu:
a) skutečné náklady účtované svozovou společností v roce 2006
b) počet fyzických osob s trvalým pobytem v obci
c) počet fyzických osob, které mají v obci ve vlastnictví stavbu sloužící
či určenou k individuální rekreaci
Výpočet maximální částky b): 1.256.780,- Kč (náklady) / 4460 (osoby)

1.256.780,- Kč
4 305
155
282,- Kč

Celková sazba poplatku na jednoho poplatníka za kalendářní rok je stanovena na 450,- Kč.
Článek 7

Splatnost poplatku a způsob platby
1.

Poplatník je povinen uhradit poplatek osobně nebo prostřednictvím společného zástupce, a to:
a) jednorázově do 31.března příslušného kalendářního roku ve výši celkové roční sazby
poplatku,
b) nebo ve dvou pololetních splátkách, každá ve výši jedné poloviny z celkové roční sazby
poplatku, a to 1.splátku do 31.března a 2.splátku do 31.srpna příslušného kalendářního roku.
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2.

3.

Poplatek je možné uhradit v hotovosti v sídle správce poplatku nebo převodem na účet správce
poplatku. Při bezhotovostní úhradě bude poplatek poukázán na účet č.6015-0004522551/0100,
variabilní symbol bude rodné číslo poplatníka nebo společného plátce, konstantní symbol 308.
Vznikne-li poplatková povinnost u poplatníka po lhůtě splatnosti, uvedené v odst.1 tohoto
článku, je poplatek splatný do 30-ti dnů po vzniku poplatkové povinnosti.
Článek 8

Osvobození a úlevy
1.

2.

3.

4.

Od poplatku jsou osvobozeni:
• obyvatelé Domova důchodců Police nad Metují (popř. občané umístění v jiných domovech
důchodců, mající trvalý pobyt na území města), kteří hradí náklady na shromažďování, sběr,
přepravu, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů v rámci úhrady služeb
poskytovaných těmito zařízeními
• každé třetí a další nezletilé dítě v rodině (přičemž ani první dvě nesmí být starší 18-ti let)
• poplatníci ve výkonu trestu odnětí svobody (nárok lze uplatnit na základě dokladu nebo
čestného prohlášení o délce trestu)
• děti umístěné v dětském domově z rozhodnutí soudu (nárok lze uplatnit na základě
rozsudku)
• děti umístěné v nápravných zařízeních pro mládež (nárok lze uplatnit na základě dokladu
nebo čestného prohlášení o délce pobytu)
• poplatníci pobývající dlouhodobě v zahraničí (nárok lze uplatnit na základě dokladu nebo
čestného prohlášení o délce pobytu)
• poplatníci, kteří dlouhodobě žijí mimo území města Police nad Metují a prokáží, že poplatek
za svoz a likvidaci komunálního odpadu uhradili v jiné obci
• poplatníci, kteří mají trvalý pobyt na adrese Městského úřadu Police nad Metují
• poplatníci, kteří mají na území města ve vlastnictví rekreační stavbu využívanou výhradně
pro svoji potřebu a zároveň mají trvalý pobyt ve městě (s výjimkou spoluvlastnictví stavby
s osobou, která trvalý pobyt ve městě nemá).
Úleva ve výši 60% z celkové roční sazby, bude poskytnuta poplatníkům:
• kteří studují a jsou přechodně ubytováni mimo území města, na základě předloženého
potvrzení (nárok lze uplatnit na základě potvrzení školy, ubytovacího zařízení).
Úleva z celkové roční sazby bude poskytnuta poplatníkům, a to zpětně při následující úhradě
poplatku:
• kteří prokáží, že se po nepřetržitou dobu v trvání minimálně tří měsíců daného kalendářního
roku zdržovali mimo území města na území ČR a v této době hradili poplatek v místě, kde
se zdržovali (nárok lze uplatnit na základě dokladu o úhradě poplatku)
• kteří prokáží, že se po nepřetržitou dobu v trvání minimálně tří měsíců daného kalendářního
roku zdržovali mimo území ČR (nárok lze uplatnit na základě dokladu prokazujícího tuto
skutečnost).
Tato úleva bude stanovena správcem poplatku poměrnou částí z celkové roční sazby.
Úleva z celkové roční sazby ve výši 50 % bude poskytnuta poplatníkům s trvalým pobytem na
samotách v oblasti „Pěkovské končiny“ a „Obšár“ v k.ú. Pěkov.
Článek 9

Společná a závěrečná ustanovení
1.
2.

Tomu, kdo nesplní ve stanovené lhůtě, uvedené v čl.5 odst.2 této vyhlášky svou oznamovací
povinnost, může obec uložit pokutu dle platných právních předpisů.3)
Nebude-li poplatek zaplacen včas, tedy ve lhůtě stanovené v čl.7 této vyhlášky nebo ve správné
výši, tedy ve výši stanovené v čl.6 popřípadě v čl.8 této vyhlášky, vyměří správce poplatku
poplatek platebním výměrem a může včas nezaplacený poplatek zvýšit až na trojnásobek.
Vyměřené poplatky se zaokrouhlí na celé koruny nahoru.
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3.

4.

5.

6.

Pokud poplatník nesplní svoji poplatkovou povinnost, určenou touto obecně závaznou
vyhláškou obce, lze dlužné poplatky vyměřit do tří let od konce kalendářního roku, ve kterém
poplatková povinnost vznikla.
Byl-li před uplynutím této lhůty učiněn úkon směřující k vyměření nebo doměření poplatku,
běží tříletá lhůta znovu od konce roku, v němž byl poplatník nebo plátce o tomto úkonu
písemně uvědoměn. Vyměřit a doměřit poplatek lze nejpozději do 10-ti let od konce
kalendářního roku, ve kterém poplatková povinnost vznikla.
V řízení ve věci poplatků upravených touto vyhláškou se postupuje podle zákona č.337/1992
Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších změn a dodatků, pokud tento zákon
nestanoví jinak.
Nabytím účinnosti této vyhlášky se ruší vyhláška č. 2/2005 o místním poplatku za provoz
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů.
Článek 10

Účinnost
Tato vyhláška byla:

vydána zastupitelstvem města
zveřejněna na úředním místě
a nabývá účinnosti

Ida Seidlmanová
starostka

1)
2)
3)

dne 13. prosince 2006
dne 14. prosince 2006
dne 1. ledna 2007

Zdeněk Kadidlo
místostarosta

§6 odst.2 písm.b) zákona č.337/1992 Sb., o správě daní a poplatků v plném znění a §10b odst.1
zákona č.565/1990 Sb., o místních poplatcích v plném znění
§33 odst.6 a 15 zákona č.337/1992 Sb., o správě daní a poplatků v plném znění
§37 zákona č.337/1992 Sb., o správě daní a poplatků v plném znění a §46 zákona č.200/1990
Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů

MĚSTO POLICE NAD METUJÍ
OBECNĚ ZÁVAZNÁ

Vyhláška č. 3/2007
o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
Zastupitelstvo města Police nad Metují vydává dne 6. června 2007, dle §14 zákona č. 565/1990
Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších změn a dodatků a v souladu s §10d a §84 odst.2,
písm.i) zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) tuto obecně závaznou vyhlášku:
Článek 1

Předmět poplatku a působnost vyhlášky
1. Předmětem poplatku je provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálních odpadů na území města Police nad Metují, t.j. v katastrálních
územích Hlavňov, Hony, Pěkov, Police nad Metují, Radešov nad Metují a Velká Ledhuje (dále
jen území města).
2. Tato vyhláška stanoví poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů (dále jen poplatek).
Článek 2

Poplatník
1.

2.

3.
4.

Poplatníkem1) je:
a) fyzická osoba, která má trvalý pobyt na území města,
b) fyzická osoba, která má na území města ve vlastnictví stavbu určenou nebo sloužící
k individuální rekreaci, ve které není hlášena k trvalému pobytu žádná fyzická osoba (dále
jen rekreační stavba).
Za domácnost může být poplatek odváděn společným zástupcem, za rodinný dům nebo bytový
dům vlastníkem nebo správcem (dále jen společný zástupce). Odvádí-li poplatek společný
zástupce, pak je povinen správci poplatku oznámit jména, příjmení a data narození poplatníků,
za které poplatek odvádí.
Má-li k rekreační stavbě vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně a
nerozdílně, a to ve výši odpovídající poplatku za jednoho poplatníka.
Za fyzickou osobu, která není způsobilá k právním úkonům a je poplatníkem podle této
vyhlášky, plní všechny povinnosti zákonní zástupci (např. u nezletilých dětí jejich rodiče).
Článek 3

Správce poplatku
1.
2.

Správu poplatku vykonává Městský úřad v Polici nad Metují (dále jen správce poplatku).
Správce poplatku je oprávněn činit opatření, potřebná ke správnému a úplnému zjištění,
stanovení a splnění poplatkových povinností, zejména právo vyhledávat poplatníky, vybírat a
vymáhat poplatky a kontrolovat plnění poplatkových povinností.
Článek 4

Vznik a zánik poplatkové povinnosti
1. Poplatníkům, kteří mají k 1.lednu příslušného kalendářního roku trvalý pobyt nebo mají ve
vlastnictví rekreační stavbu na území města, vzniká od 1. ledna příslušného kalendářního roku
poplatková povinnost. V případě změny trvalého pobytu nebo změny vlastnictví rekreační
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stavby v průběhu kalendářního roku, se poplatek uhradí v poměrné výši, která odpovídá počtu
kalendářních měsíců pobytu nebo vlastnictví rekreační stavby v příslušném kalendářním roce.
Dojde-li ke změně v průběhu kalendářního měsíce, je pro stanovení počtu měsíců rozhodný
stav na konci tohoto měsíce.
2. Poplatková povinnost zaniká úmrtím, ztrátou pobytu nebo vlastnického práva k rekreační
stavbě na území města. V případě změny místa trvalého pobytu nebo změny vlastnictví
rekreační stavby v průběhu kalendářního roku, se poplatek hradí v poměrné výši, která
odpovídá počtu kalendářních měsíců pobytu nebo vlastnictví stavby v příslušném kalendářním
roce. Dojde-li ke změně v průběhu kalendářního měsíce, je pro stanovení počtu měsíců
rozhodný stav na konci tohoto měsíce. Případný přeplatek vzniklý úhradou poplatku předem je
správce poplatku povinen vrátit poplatníkovi (popř. pozůstalým), požádají-li o jeho vrácení,
činí-li přeplatek více než 50,- Kč a poplatník nemá současně nedoplatek na jiném poplatku u
téhož správce.
Článek 5

Oznamovací povinnost ke vzniku, změně a zániku poplatkové povinnosti
1. Poplatník má oznamovací povinnost2). V rámci této oznamovací povinnosti je poplatník
povinen oznámit správci poplatku osobně nebo prostřednictvím společného zástupce veškeré
pravdivé údaje a skutečnosti požadované správcem poplatku v souvislosti s tímto poplatkem
(zejména příjmení, jméno, adresu trvalého bydliště a rodné číslo) a rozhodné pro vznik, změnu
nebo zánik poplatkové povinnosti, pro vznik nebo zánik nároku na osvobození nebo úlevy
poplatkové povinnosti nebo jakékoliv skutečnosti, související s poplatkovou povinností.
2. Oznamovací povinnost musí být splněna do 30-ti dnů ode dne vzniku, změny nebo zániku
poplatkové povinnosti.
Článek 6

Sazba poplatku
Sazbu poplatku tvoří:
a) částka za fyzickou osobu uvedenou v čl.2 odst.1 této vyhlášky, ve výši 200,- Kč na jednoho
poplatníka za jeden kalendářní rok,
b) částka stanovená jako podíl skutečných nákladů města za sběr a svoz netříděného komunálního
odpadu v roce 2006 na jednoho poplatníka za jeden kalendářní rok ve výši 250,- Kč.
Rozúčtování nákladů na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu:
a) skutečné náklady účtované svozovou společností v roce 2006
b) počet fyzických osob s trvalým pobytem v obci
c) počet fyzických osob, které mají v obci ve vlastnictví stavbu sloužící
či určenou k individuální rekreaci
Výpočet maximální částky b): 1.256.780,- Kč (náklady) / 4460 (osoby)

1.256.780,- Kč
4 305
155
282,- Kč

Celková sazba poplatku na jednoho poplatníka za kalendářní rok je stanovena na 450,- Kč.
Článek 7

Splatnost poplatku a způsob platby
1.

Poplatník je povinen uhradit poplatek osobně nebo prostřednictvím společného zástupce, a to:
a) jednorázově do 31.března příslušného kalendářního roku ve výši celkové roční sazby
poplatku,
b) nebo ve dvou pololetních splátkách, každá ve výši jedné poloviny z celkové roční sazby
poplatku, a to 1.splátku do 31.března a 2.splátku do 31.srpna příslušného kalendářního roku.
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2.

3.

Poplatek je možné uhradit v hotovosti v sídle správce poplatku nebo převodem na účet správce
poplatku. Při bezhotovostní úhradě bude poplatek poukázán na účet č.6015-0004522551/0100,
variabilní symbol bude rodné číslo poplatníka nebo společného plátce, konstantní symbol 308.
Vznikne-li poplatková povinnost u poplatníka po lhůtě splatnosti, uvedené v odst.1 tohoto
článku, je poplatek splatný do 30-ti dnů po vzniku poplatkové povinnosti.
Článek 8

Osvobození a úlevy
1.

2.

3.

4.

Od poplatku jsou osvobozeni:
• obyvatelé Domova důchodců Police nad Metují (popř. občané umístění v jiných domovech
důchodců, mající trvalý pobyt na území města), kteří hradí náklady na shromažďování, sběr,
přepravu, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů v rámci úhrady služeb
poskytovaných těmito zařízeními
• každé třetí a další nezletilé dítě v rodině (přičemž ani první dvě nesmí být starší 18-ti let)
• poplatníci ve výkonu trestu odnětí svobody (nárok lze uplatnit na základě dokladu nebo
čestného prohlášení o délce trestu)
• děti umístěné v dětském domově z rozhodnutí soudu (nárok lze uplatnit na základě
rozsudku)
• děti umístěné v nápravných zařízeních pro mládež (nárok lze uplatnit na základě dokladu
nebo čestného prohlášení o délce pobytu)
• poplatníci pobývající dlouhodobě v zahraničí (nárok lze uplatnit na základě dokladu nebo
čestného prohlášení o délce pobytu)
• poplatníci, kteří dlouhodobě žijí mimo území města Police nad Metují a prokáží, že poplatek
za svoz a likvidaci komunálního odpadu uhradili v jiné obci
• poplatníci, kteří mají trvalý pobyt na adrese Městského úřadu Police nad Metují
• poplatníci, kteří mají na území města ve vlastnictví rekreační stavbu využívanou výhradně
pro svoji potřebu a zároveň mají trvalý pobyt ve městě (s výjimkou spoluvlastnictví stavby
s osobou, která trvalý pobyt ve městě nemá).
Úleva ve výši 60% z celkové roční sazby, bude poskytnuta poplatníkům:
• kteří studují a jsou přechodně ubytováni mimo území města, na základě předloženého
potvrzení (nárok lze uplatnit na základě potvrzení školy, ubytovacího zařízení).
Úleva z celkové roční sazby bude poskytnuta poplatníkům, a to zpětně při následující úhradě
poplatku:
• kteří prokáží, že se po nepřetržitou dobu v trvání minimálně tří měsíců daného kalendářního
roku zdržovali mimo území města na území ČR a v této době hradili poplatek v místě, kde
se zdržovali (nárok lze uplatnit na základě dokladu o úhradě poplatku)
• kteří prokáží, že se po nepřetržitou dobu v trvání minimálně tří měsíců daného kalendářního
roku zdržovali mimo území ČR (nárok lze uplatnit na základě dokladu prokazujícího tuto
skutečnost).
Tato úleva bude stanovena správcem poplatku poměrnou částí z celkové roční sazby.
Úleva z celkové roční sazby ve výši 50 % bude poskytnuta poplatníkům s trvalým pobytem na
samotách v oblasti „Pěkovské končiny“ a „Obšár“ v k.ú. Pěkov.
Článek 9

Společná a závěrečná ustanovení
1.
2.

Tomu, kdo nesplní ve stanovené lhůtě, uvedené v čl.5 odst.2 této vyhlášky svou oznamovací
povinnost, může obec uložit pokutu dle platných právních předpisů.3)
Nebude-li poplatek zaplacen včas, tedy ve lhůtě stanovené v čl.7 této vyhlášky nebo ve správné
výši, tedy ve výši stanovené v čl.6 popřípadě v čl.8 této vyhlášky, vyměří správce poplatku
poplatek platebním výměrem a může včas nezaplacený poplatek zvýšit až na trojnásobek.
Vyměřené poplatky se zaokrouhlí na celé koruny nahoru.
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3.

4.

5.

6.

Pokud poplatník nesplní svoji poplatkovou povinnost, určenou touto obecně závaznou
vyhláškou obce, lze dlužné poplatky vyměřit do tří let od konce kalendářního roku, ve kterém
poplatková povinnost vznikla.
Byl-li před uplynutím této lhůty učiněn úkon směřující k vyměření nebo doměření poplatku,
běží tříletá lhůta znovu od konce roku, v němž byl poplatník nebo plátce o tomto úkonu
písemně uvědoměn. Vyměřit a doměřit poplatek lze nejpozději do 10-ti let od konce
kalendářního roku, ve kterém poplatková povinnost vznikla.
V řízení ve věci poplatků upravených touto vyhláškou se postupuje podle zákona č.337/1992
Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších změn a dodatků, pokud tento zákon
nestanoví jinak.
Nabytím účinnosti této vyhlášky se ruší vyhláška č. 9/2006 o místním poplatku za provoz
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů.
Článek 10

Účinnost
Tato vyhláška byla:

vydána zastupitelstvem města
zveřejněna na úředním místě
a nabývá účinnosti

Ida Seidlmanová
starostka

1)
2)
3)

dne 6. června 2007
dne 15. června 2007
dne 1. července 2007

Zdeněk Kadidlo
místostarosta

§6 odst.2 písm.b) zákona č.337/1992 Sb., o správě daní a poplatků v plném znění a §10b odst.1
zákona č.565/1990 Sb., o místních poplatcích v plném znění
§33 odst.6 a 15 zákona č.337/1992 Sb., o správě daní a poplatků v plném znění
§37 zákona č.337/1992 Sb., o správě daní a poplatků v plném znění a §46 zákona č.200/1990
Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů
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OBECNĚ ZÁVAZNÁ

Vyhláška č. 3/2008
o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
Zastupitelstvo města Police nad Metují vydává dne 12. prosince 2007, dle §14 zákona č.
565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších změn a dodatků a v souladu s §10d a §84
odst.2, písm.i) zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) tuto obecně závaznou vyhlášku:
Článek 1

Předmět poplatku a působnost vyhlášky
1. Předmětem poplatku je provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálních odpadů na území města Police nad Metují, t.j. v katastrálních
územích Hlavňov, Hony, Pěkov, Police nad Metují, Radešov nad Metují a Velká Ledhuje (dále
jen území města).
2. Tato vyhláška stanoví poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů (dále jen poplatek).
Článek 2

Poplatník
1.

2.

3.
4.

Poplatníkem1) je:
a) fyzická osoba, která má trvalý pobyt na území města,
b) fyzická osoba, která má na území města ve vlastnictví stavbu určenou nebo sloužící
k individuální rekreaci, ve které není hlášena k trvalému pobytu žádná fyzická osoba (dále
jen rekreační stavba).
Za domácnost může být poplatek odváděn společným zástupcem, za rodinný dům nebo bytový
dům vlastníkem nebo správcem (dále jen společný zástupce). Odvádí-li poplatek společný
zástupce, pak je povinen správci poplatku oznámit jména, příjmení a data narození poplatníků,
za které poplatek odvádí.
Má-li k rekreační stavbě vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně a
nerozdílně, a to ve výši odpovídající poplatku za jednoho poplatníka.
Za fyzickou osobu, která není způsobilá k právním úkonům a je poplatníkem podle této
vyhlášky, plní všechny povinnosti zákonní zástupci (např. u nezletilých dětí jejich rodiče).
Článek 3

Správce poplatku
1.
2.

Správu poplatku vykonává Městský úřad v Polici nad Metují (dále jen správce poplatku).
Správce poplatku je oprávněn činit opatření, potřebná ke správnému a úplnému zjištění,
stanovení a splnění poplatkových povinností, zejména právo vyhledávat poplatníky, vybírat a
vymáhat poplatky a kontrolovat plnění poplatkových povinností.
Článek 4

Vznik a zánik poplatkové povinnosti
1. Poplatníkům, kteří mají k 1.lednu příslušného kalendářního roku trvalý pobyt nebo mají ve
vlastnictví rekreační stavbu na území města, vzniká od 1. ledna příslušného kalendářního roku
poplatková povinnost. V případě změny trvalého pobytu nebo změny vlastnictví rekreační
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stavby v průběhu kalendářního roku, se poplatek uhradí v poměrné výši, která odpovídá počtu
kalendářních měsíců pobytu nebo vlastnictví rekreační stavby v příslušném kalendářním roce.
Dojde-li ke změně v průběhu kalendářního měsíce, je pro stanovení počtu měsíců rozhodný
stav na konci tohoto měsíce.
2. Poplatková povinnost zaniká úmrtím, ztrátou pobytu nebo vlastnického práva k rekreační
stavbě na území města. V případě změny místa trvalého pobytu nebo změny vlastnictví
rekreační stavby v průběhu kalendářního roku, se poplatek hradí v poměrné výši, která
odpovídá počtu kalendářních měsíců pobytu nebo vlastnictví stavby v příslušném kalendářním
roce. Dojde-li ke změně v průběhu kalendářního měsíce, je pro stanovení počtu měsíců
rozhodný stav na konci tohoto měsíce. Případný přeplatek vzniklý úhradou poplatku předem je
správce poplatku povinen vrátit poplatníkovi (popř. pozůstalým), požádají-li o jeho vrácení,
činí-li přeplatek více než 50,- Kč a poplatník nemá současně nedoplatek na jiném poplatku u
téhož správce.
Článek 5

Oznamovací povinnost ke vzniku, změně a zániku poplatkové povinnosti
1. Poplatník má oznamovací povinnost2). V rámci této oznamovací povinnosti je poplatník
povinen oznámit správci poplatku osobně nebo prostřednictvím společného zástupce veškeré
pravdivé údaje a skutečnosti požadované správcem poplatku v souvislosti s tímto poplatkem
(zejména příjmení, jméno, adresu trvalého bydliště a rodné číslo) a rozhodné pro vznik, změnu
nebo zánik poplatkové povinnosti, pro vznik nebo zánik nároku na osvobození nebo úlevy
poplatkové povinnosti nebo jakékoliv skutečnosti, související s poplatkovou povinností.
2. Oznamovací povinnost musí být splněna do 30-ti dnů ode dne vzniku, změny nebo zániku
poplatkové povinnosti.
Článek 6

Sazba poplatku
Sazbu poplatku tvoří:
a) částka za fyzickou osobu, uvedenou v čl.2 odst.1 této vyhlášky, ve výši 250,- Kč na jednoho
poplatníka za jeden kalendářní rok,
b) částka stanovená jako podíl skutečných nákladů města za sběr a svoz netříděného
komunálního odpadu v roce 2008 na jednoho poplatníka za jeden kalendářní rok ve výši
250,- Kč.
Rozúčtování nákladů na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu:
a) skutečné náklady účtované svozovou společností v roce 2008 ……….... 1.535.343,- Kč
b) počet fyzických osob s trvalým pobytem v obci .……………………....
4275
c) počet fyzických osob, které mají v obci ve vlastnictví stavbu sloužící
či určenou k individuální rekreaci ………………………………………
155
Výpočet částky b): 1.535.343,- Kč (náklady) / 4430 (osoby) …………….

347,- Kč

Celková sazba poplatku na jednoho poplatníka za kalendářní rok je stanovena na 500,- Kč.
Článek 7

Splatnost poplatku a způsob platby
1.

Poplatník je povinen uhradit poplatek osobně nebo prostřednictvím společného zástupce, a to:
a) jednorázově do 31. března příslušného kalendářního roku ve výši celkové roční sazby
poplatku,
b) nebo ve dvou pololetních splátkách, každá ve výši jedné poloviny z celkové roční sazby
poplatku, a to 1. splátku do 31. března a 2. splátku do 31. srpna příslušného kalendářního
roku.
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2.

3.

Poplatek je možné uhradit v hotovosti v sídle správce poplatku nebo převodem na účet správce
poplatku. Při bezhotovostní úhradě bude poplatek poukázán na účet č.6015-0004522551/0100,
variabilní symbol bude rodné číslo poplatníka nebo společného plátce, konstantní symbol 308.
Vznikne-li poplatková povinnost u poplatníka po lhůtě splatnosti, uvedené v odst.1 tohoto
článku, je poplatek splatný do 30-ti dnů po vzniku poplatkové povinnosti.
Článek 8

Osvobození a úlevy
1.

2.

3.

4.

Od poplatku jsou osvobozeni:
• obyvatelé Domova důchodců Police nad Metují (popř. občané umístění v jiných domovech
důchodců, mající trvalý pobyt na území města), kteří hradí náklady na shromažďování, sběr,
přepravu, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů v rámci úhrady služeb
poskytovaných těmito zařízeními
• každé třetí a další nezletilé dítě v rodině (přičemž ani první dvě nesmí být starší 18-ti let)
• poplatníci ve výkonu trestu odnětí svobody (nárok lze uplatnit na základě dokladu nebo
čestného prohlášení o délce trestu)
• děti umístěné v dětském domově z rozhodnutí soudu (nárok lze uplatnit na základě
rozsudku)
• děti umístěné v nápravných zařízeních pro mládež (nárok lze uplatnit na základě dokladu
nebo čestného prohlášení o délce pobytu)
• poplatníci pobývající dlouhodobě v zahraničí (nárok lze uplatnit na základě dokladu nebo
čestného prohlášení o délce pobytu)
• poplatníci, kteří dlouhodobě žijí mimo území města Police nad Metují a prokáží, že poplatek
za svoz a likvidaci komunálního odpadu uhradili v jiné obci
• poplatníci, kteří mají trvalý pobyt na adrese Městského úřadu Police nad Metují
• poplatníci, kteří mají na území města ve vlastnictví rekreační stavbu využívanou výhradně
pro svoji potřebu a zároveň mají trvalý pobyt ve městě (s výjimkou spoluvlastnictví stavby
s osobou, která trvalý pobyt ve městě nemá).
Úleva ve výši 60% z celkové roční sazby, bude poskytnuta poplatníkům:
• kteří studují a jsou přechodně ubytováni mimo území města, na základě předloženého
potvrzení (nárok lze uplatnit na základě potvrzení školy, ubytovacího zařízení).
Úleva z celkové roční sazby bude poskytnuta poplatníkům, a to zpětně při následující úhradě
poplatku:
• kteří prokáží, že se po nepřetržitou dobu v trvání minimálně tří měsíců daného kalendářního
roku zdržovali mimo území města na území ČR a v této době hradili poplatek v místě, kde
se zdržovali (nárok lze uplatnit na základě dokladu o úhradě poplatku)
• kteří prokáží, že se po nepřetržitou dobu v trvání minimálně tří měsíců daného kalendářního
roku zdržovali mimo území ČR (nárok lze uplatnit na základě dokladu prokazujícího tuto
skutečnost).
Tato úleva bude stanovena správcem poplatku poměrnou částí z celkové roční sazby.
Úleva z celkové roční sazby ve výši 50 % bude poskytnuta poplatníkům s trvalým pobytem na
samotách v oblasti „Pěkovské končiny“ a „Obšár“ v k.ú. Pěkov.
Článek 9

Společná a závěrečná ustanovení
1.
2.

Tomu, kdo nesplní ve stanovené lhůtě, uvedené v čl.5 odst.2 této vyhlášky svou oznamovací
povinnost, může obec uložit pokutu dle platných právních předpisů.3)
Nebude-li poplatek zaplacen včas, tedy ve lhůtě stanovené v čl.7 této vyhlášky nebo ve správné
výši, tedy ve výši stanovené v čl.6 popřípadě v čl.8 této vyhlášky, vyměří správce poplatku
poplatek platebním výměrem a může včas nezaplacený poplatek zvýšit až na trojnásobek.
Vyměřené poplatky se zaokrouhlí na celé koruny nahoru.
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3.

4.

5.

6.

Pokud poplatník nesplní svoji poplatkovou povinnost, určenou touto obecně závaznou
vyhláškou obce, lze dlužné poplatky vyměřit do tří let od konce kalendářního roku, ve kterém
poplatková povinnost vznikla.
Byl-li před uplynutím této lhůty učiněn úkon směřující k vyměření nebo doměření poplatku,
běží tříletá lhůta znovu od konce roku, v němž byl poplatník nebo plátce o tomto úkonu
písemně uvědoměn. Vyměřit a doměřit poplatek lze nejpozději do 10-ti let od konce
kalendářního roku, ve kterém poplatková povinnost vznikla.
V řízení ve věci poplatků upravených touto vyhláškou se postupuje podle zákona č.337/1992
Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších změn a dodatků, pokud tento zákon
nestanoví jinak.
Nabytím účinnosti této vyhlášky se ruší vyhláška č. 6/2007 o místním poplatku za provoz
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů.
Článek 10

Účinnost
Tato vyhláška byla:

vydána zastupitelstvem města
zveřejněna na úředním místě
a nabývá účinnosti

Ida Seidlmanová
starostka

1)
2)
3)

dne 10. prosince 2008
dne 15. prosince 2008
dne 1. ledna 2009

Zdeněk Kadidlo
místostarosta

§6 odst.2 písm.b) zákona č.337/1992 Sb., o správě daní a poplatků v plném znění a §10b odst.1
zákona č.565/1990 Sb., o místních poplatcích v plném znění
§33 odst.6 a 15 zákona č.337/1992 Sb., o správě daní a poplatků v plném znění
§37 zákona č.337/1992 Sb., o správě daní a poplatků v plném znění a §46 zákona č.200/1990
Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů
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OBECNĚ ZÁVAZNÁ

Vyhláška č. 5/2009
o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
Zastupitelstvo města Police nad Metují vydává dne 16. prosince 2009, dle §14 zákona č.
565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších změn a dodatků a v souladu s §10d a §84
odst.2, písm.h) zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) tuto obecně závaznou vyhlášku:
Článek 1

Předmět poplatku a působnost vyhlášky
1. Předmětem poplatku je provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálních odpadů na území města Police nad Metují, t.j. v katastrálních
územích Hlavňov, Hony, Pěkov, Police nad Metují, Radešov nad Metují a Velká Ledhuje (dále
jen území města).
2. Tato vyhláška stanoví poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů (dále jen poplatek).
Článek 2

Poplatník
1.

2.

3.
4.

Poplatníkem1) je:
a) fyzická osoba, která má trvalý pobyt na území města,
b) fyzická osoba, která má na území města ve vlastnictví stavbu určenou nebo sloužící
k individuální rekreaci, ve které není hlášena k trvalému pobytu žádná fyzická osoba (dále
jen rekreační stavba).
Za domácnost může být poplatek odváděn společným zástupcem, za rodinný dům nebo bytový
dům vlastníkem nebo správcem (dále jen společný zástupce). Odvádí-li poplatek společný
zástupce, pak je povinen správci poplatku oznámit jména, příjmení a data narození poplatníků,
za které poplatek odvádí.
Má-li k rekreační stavbě vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně a
nerozdílně, a to ve výši odpovídající poplatku za jednoho poplatníka.
Za fyzickou osobu, která není způsobilá k právním úkonům a je poplatníkem podle této
vyhlášky, plní všechny povinnosti zákonní zástupci (např. u nezletilých dětí jejich rodiče).
Článek 3

Správce poplatku
1.
2.

Správu poplatku vykonává Městský úřad v Polici nad Metují (dále jen správce poplatku).
Správce poplatku je oprávněn činit opatření, potřebná ke správnému a úplnému zjištění,
stanovení a splnění poplatkových povinností, zejména právo vyhledávat poplatníky, vybírat a
vymáhat poplatky a kontrolovat plnění poplatkových povinností.
Článek 4

Vznik a zánik poplatkové povinnosti
1. Poplatníkům, kteří mají k 1.lednu příslušného kalendářního roku trvalý pobyt nebo mají ve
vlastnictví rekreační stavbu na území města, vzniká od 1. ledna příslušného kalendářního roku
poplatková povinnost. V případě změny trvalého pobytu nebo změny vlastnictví rekreační
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stavby v průběhu kalendářního roku, se poplatek uhradí v poměrné výši, která odpovídá počtu
kalendářních měsíců pobytu nebo vlastnictví rekreační stavby v příslušném kalendářním roce.
Dojde-li ke změně v průběhu kalendářního měsíce, je pro stanovení počtu měsíců rozhodný
stav na konci tohoto měsíce.
2. Poplatková povinnost zaniká úmrtím, ztrátou pobytu nebo vlastnického práva k rekreační
stavbě na území města. V případě změny místa trvalého pobytu nebo změny vlastnictví
rekreační stavby v průběhu kalendářního roku, se poplatek hradí v poměrné výši, která
odpovídá počtu kalendářních měsíců pobytu nebo vlastnictví stavby v příslušném kalendářním
roce. Dojde-li ke změně v průběhu kalendářního měsíce, je pro stanovení počtu měsíců
rozhodný stav na konci tohoto měsíce. Případný přeplatek vzniklý úhradou poplatku předem je
správce poplatku povinen vrátit poplatníkovi (popř. pozůstalým), požádají-li o jeho vrácení,
činí-li přeplatek více než 50,- Kč a poplatník nemá současně nedoplatek na jiném poplatku u
téhož správce.
Článek 5

Oznamovací povinnost ke vzniku, změně a zániku poplatkové povinnosti
1. Poplatník má oznamovací povinnost2). V rámci této oznamovací povinnosti je poplatník
povinen oznámit správci poplatku osobně nebo prostřednictvím společného zástupce veškeré
pravdivé údaje a skutečnosti požadované správcem poplatku v souvislosti s tímto poplatkem
(zejména příjmení, jméno, adresu trvalého bydliště a rodné číslo) a rozhodné pro vznik, změnu
nebo zánik poplatkové povinnosti, pro vznik nebo zánik nároku na osvobození nebo úlevy
poplatkové povinnosti nebo jakékoliv skutečnosti, související s poplatkovou povinností.
2. Oznamovací povinnost musí být splněna do 30-ti dnů ode dne vzniku, změny nebo zániku
poplatkové povinnosti.
Článek 6

Sazba poplatku
Sazbu poplatku tvoří:
a) částka za fyzickou osobu, uvedenou v čl.2 odst.1 této vyhlášky, ve výši 250,- Kč na jednoho
poplatníka za jeden kalendářní rok,
b) částka stanovená jako podíl skutečných nákladů města za sběr a svoz netříděného
komunálního odpadu v roce 2006 na jednoho poplatníka za jeden kalendářní rok ve výši
250,- Kč.
Rozúčtování nákladů na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu:
a) skutečné náklady účtované svozovou společností v roce 2009 ……….... 1.625.459,- Kč
b) počet fyzických osob s trvalým pobytem v obci .……………………....
4232
c) počet fyzických osob, které mají v obci ve vlastnictví stavbu sloužící
či určenou k individuální rekreaci ………………………………………
155
Výpočet částky b): 1.625.459,- Kč (náklady) / 4387 (osoby) …………….

371,- Kč

Celková sazba poplatku na jednoho poplatníka za kalendářní rok je stanovena na 500,- Kč.
Článek 7

Splatnost poplatku a způsob platby
1.

Poplatník je povinen uhradit poplatek osobně nebo prostřednictvím společného zástupce, a to:
a) jednorázově do 31. března příslušného kalendářního roku ve výši celkové roční sazby
poplatku,
b) nebo ve dvou pololetních splátkách, každá ve výši jedné poloviny z celkové roční sazby
poplatku, a to 1. splátku do 31. března a 2. splátku do 31. srpna příslušného kalendářního
roku.
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2.

3.

Poplatek je možné uhradit v hotovosti v sídle správce poplatku nebo převodem na účet správce
poplatku. Při bezhotovostní úhradě bude poplatek poukázán na účet č.6015-0004522551/0100,
variabilní symbol bude rodné číslo poplatníka nebo společného plátce, konstantní symbol 308.
Vznikne-li poplatková povinnost u poplatníka po lhůtě splatnosti, uvedené v odst.1 tohoto
článku, je poplatek splatný do 30-ti dnů po vzniku poplatkové povinnosti.
Článek 8

Osvobození a úlevy
1.

2.

3.

4.

Od poplatku jsou osvobozeni:
• obyvatelé Domova důchodců Police nad Metují (popř. občané umístění v jiných domovech
důchodců, mající trvalý pobyt na území města), kteří hradí náklady na shromažďování, sběr,
přepravu, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů v rámci úhrady služeb
poskytovaných těmito zařízeními
• každé třetí a další nezletilé dítě v rodině (přičemž ani první dvě nesmí být starší 18-ti let)
• poplatníci ve výkonu trestu odnětí svobody (nárok lze uplatnit na základě dokladu nebo
čestného prohlášení o délce trestu)
• děti umístěné v dětském domově z rozhodnutí soudu (nárok lze uplatnit na základě
rozsudku)
• děti umístěné v nápravných zařízeních pro mládež (nárok lze uplatnit na základě dokladu
nebo čestného prohlášení o délce pobytu)
• poplatníci pobývající dlouhodobě v zahraničí (nárok lze uplatnit na základě dokladu nebo
čestného prohlášení o délce pobytu)
• poplatníci, kteří dlouhodobě žijí mimo území města Police nad Metují a prokáží, že poplatek
za svoz a likvidaci komunálního odpadu uhradili v jiné obci
• poplatníci, kteří mají trvalý pobyt na adrese Městského úřadu Police nad Metují
• poplatníci, kteří mají na území města ve vlastnictví rekreační stavbu využívanou výhradně
pro svoji potřebu a zároveň mají trvalý pobyt ve městě (s výjimkou spoluvlastnictví stavby
s osobou, která trvalý pobyt ve městě nemá).
Úleva ve výši 60% z celkové roční sazby, bude poskytnuta poplatníkům:
• kteří studují a jsou přechodně ubytováni mimo území města, na základě předloženého
potvrzení (nárok lze uplatnit na základě potvrzení školy, ubytovacího zařízení).
Úleva z celkové roční sazby bude poskytnuta poplatníkům, a to zpětně při následující úhradě
poplatku:
• kteří prokáží, že se po nepřetržitou dobu v trvání minimálně tří měsíců daného kalendářního
roku zdržovali mimo území města na území ČR a v této době hradili poplatek v místě, kde
se zdržovali (nárok lze uplatnit na základě dokladu o úhradě poplatku)
• kteří prokáží, že se po nepřetržitou dobu v trvání minimálně tří měsíců daného kalendářního
roku zdržovali mimo území ČR (nárok lze uplatnit na základě dokladu prokazujícího tuto
skutečnost).
Tato úleva bude stanovena správcem poplatku poměrnou částí z celkové roční sazby.
Úleva z celkové roční sazby ve výši 50 % bude poskytnuta poplatníkům s trvalým pobytem na
samotách v oblasti „Pěkovské končiny“ a „Obšár“ v k.ú. Pěkov.
Článek 9

Společná a závěrečná ustanovení
1.
2.

Tomu, kdo nesplní ve stanovené lhůtě, uvedené v čl.5 odst.2 této vyhlášky svou oznamovací
povinnost, může obec uložit pokutu dle platných právních předpisů.3)
Nebude-li poplatek zaplacen včas, tedy ve lhůtě stanovené v čl.7 této vyhlášky nebo ve správné
výši, tedy ve výši stanovené v čl.6 popřípadě v čl.8 této vyhlášky, vyměří správce poplatku
poplatek platebním výměrem a může včas nezaplacený poplatek zvýšit až na trojnásobek.
Vyměřené poplatky se zaokrouhlí na celé koruny nahoru.
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3.

4.

5.

6.

Pokud poplatník nesplní svoji poplatkovou povinnost, určenou touto obecně závaznou
vyhláškou obce, lze dlužné poplatky vyměřit do tří let od konce kalendářního roku, ve kterém
poplatková povinnost vznikla.
Byl-li před uplynutím této lhůty učiněn úkon směřující k vyměření nebo doměření poplatku,
běží tříletá lhůta znovu od konce roku, v němž byl poplatník nebo plátce o tomto úkonu
písemně uvědoměn. Vyměřit a doměřit poplatek lze nejpozději do 10-ti let od konce
kalendářního roku, ve kterém poplatková povinnost vznikla.
V řízení ve věci poplatků upravených touto vyhláškou se postupuje podle zákona č.337/1992
Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších změn a dodatků, pokud zákon o místních
poplatcích nestanoví jinak.
Nabytím účinnosti této vyhlášky se ruší vyhláška č. 3/2008 o místním poplatku za provoz
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů.
Článek 10

Účinnost
Tato vyhláška byla nabývá účinnosti dne 1. ledna 2010

Ida Seidlmanová
starostka

1)
2)
3)

Zdeněk Kadidlo
místostarosta

§6 odst.2 písm.b) zákona č.337/1992 Sb., o správě daní a poplatků v plném znění a §10b odst.1
zákona č.565/1990 Sb., o místních poplatcích v plném znění
§33 odst.6 a 15 zákona č.337/1992 Sb., o správě daní a poplatků v plném znění
§37 zákona č.337/1992 Sb., o správě daní a poplatků v platném znění

MĚSTO POLICE NAD METUJÍ
OBECNĚ ZÁVAZNÁ

Vyhláška č. 01/2011
o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
Zastupitelstvo města Police nad Metují vydává dne 16. února 2011, dle §14 odst.2 zákona č.
565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů 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:
Článek 1

Úvodní ustanovení
1. Město Police nad Metují touto vyhláškou zavádí místní poplatek za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na
území města Police nad Metují, t.j. v katastrálních územích Hlavňov, Hony, Pěkov, Police nad
Metují, Radešov nad Metují a Velká Ledhuje (dále jen „poplatek“ a „území města“).
2. Řízení o poplatcích vykonává obecní úřad (dále jen „správce poplatku“)1
Článek 2

Poplatník
Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálních odpadů platí2:
1. fyzická osoba, která má v obci trvalý pobyt; za domácnost může být poplatek odváděn
společným zástupcem, za rodinný nebo bytový dům vlastníkem nebo správcem; tyto osoby jsou
povinny obci oznámit jména a data narození osob, za které poplatek odvádějí,
2. fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenu nebo sloužící k individuální rekreaci, ve
které není hlášena k trvalému pobytu žádná fyzická osoba; má-li k této stavbě vlastnické právo
více osob, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně, a to ve výši odpovídající
poplatku za jednu fyzickou osobu.
Článek 3

Vznik a zánik poplatkové povinnosti
1. Poplatníkům, kteří mají k 1.lednu příslušného kalendářního roku trvalý pobyt nebo mají ve
vlastnictví rekreační stavbu na území města, vzniká od 1. ledna příslušného kalendářního roku
poplatková povinnost. V případě změny trvalého pobytu nebo změny vlastnictví rekreační
stavby v průběhu kalendářního roku, se poplatek uhradí v poměrné výši, která odpovídá počtu
kalendářních měsíců pobytu nebo vlastnictví rekreační stavby v příslušném kalendářním roce.
Dojde-li ke změně v průběhu kalendářního měsíce, je pro stanovení počtu měsíců rozhodný
stav na konci tohoto měsíce.3
2. Poplatková povinnost zaniká úmrtím, ztrátou pobytu nebo vlastnického práva k rekreační
stavbě na území města. V případě změny místa trvalého pobytu nebo změny vlastnictví
rekreační stavby v průběhu kalendářního roku, se poplatek hradí v poměrné výši, která
odpovídá počtu kalendářních měsíců pobytu nebo vlastnictví stavby v příslušném kalendářním
roce. Dojde-li ke změně v průběhu kalendářního měsíce, je pro stanovení počtu měsíců
rozhodný stav na konci tohoto měsíce. Případný přeplatek vzniklý úhradou poplatku předem je
správce poplatku povinen vrátit poplatníkovi (popř. pozůstalým), požádají-li o jeho vrácení,
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činí-li přeplatek více než 100,- Kč a poplatník nemá současně nedoplatek na jiném poplatku u
téhož správce.
Článek 4

Ohlašovací povinnost
1. Poplatník je povinen ohlásit správci poplatku vznik své poplatkové povinnosti nejpozději do
30-ti dnů ode dne, kdy mu povinnost platit tento poplatek vznikla, případně doložit existenci
skutečností zakládajících osvobození nebo úlevu od poplatkové povinnosti.
2. Poplatník dle čl.2 odst.2 této vyhlášky je povinen ohlásit správci poplatku zejména příjmení,
jméno, bydliště, popřípadě další adresy pro doručování, evidenční nebo popisné číslo stavby
určené nebo sloužící k individuální rekreaci, není-li tato stavba označena evidenčním nebo
popisným číslem číslo parcelní pozemku, na kterém je tato stavba umístěna.
3. Stejným způsobem a ve stejné lhůtě jsou poplatníci povinni ohlásit správci poplatku zánik své
poplatkové povinnosti v důsledku změny trvalého pobytu nebo v důsledku změny vlastnictví ke
stavbě určené nebo sloužící k individuální rekreaci.
4. Poplatník, který nemá sídlo nebo bydliště na území členského státu Evropské unie, jiného
smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru nebo Švýcarské konfederace,
uvede kromě údajů požadovaných v odstavci 2 adresu svého zmocněnce v tuzemsku pro
doručování.4
5. Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je poplatník nebo plátce povinen tuto změnu
oznámit do 15-ti dnů ode dne, kdy nastala.5
Článek 5

Sazba poplatku
Sazbu poplatku tvoří:
a) částka za fyzickou osobu uvedenou v čl.2 této vyhlášky, ve výši 250,- Kč na jednoho
poplatníka za jeden kalendářní rok,
b) částka stanovená jako podíl skutečných nákladů města za sběr a svoz netříděného komunálního
odpadu v roce 2010 na jednoho poplatníka za jeden kalendářní rok ve výši 250,- Kč.
Rozúčtování nákladů na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu:
a) skutečné náklady účtované svozovou společností v roce 2010
b) počet fyzických osob s trvalým pobytem v obci
c) počet fyzických osob, které mají v obci ve vlastnictví stavbu sloužící
či určenou k individuální rekreaci
Výpočet maximální částky b): 1.647.737,- Kč (náklady) / 4442 (osoby)

1.647.737,- Kč
4 287
155
371,- Kč

Celková sazba poplatku na jednoho poplatníka za kalendářní rok je stanovena na 500,- Kč.
Článek 6

Splatnost poplatku a způsob platby
1.

2.

Poplatník je povinen uhradit poplatek osobně nebo prostřednictvím společného zástupce, a to:
a) jednorázově do 31. března příslušného kalendářního roku ve výši celkové roční sazby
poplatku,
b) nebo ve dvou pololetních splátkách, každá ve výši jedné poloviny z celkové roční sazby
poplatku, a to 1. splátku do 31. března a 2. splátku do 31. srpna příslušného kalendářního
roku.
Poplatek je možné uhradit v hotovosti v sídle správce poplatku nebo převodem na účet správce
poplatku. Při bezhotovostní úhradě bude poplatek poukázán na účet č.9005-4629551/0100,
variabilní symbol bude rodné číslo poplatníka nebo společného plátce, konstantní symbol 308.
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3.

Vznikne-li poplatková povinnost u poplatníka po datu splatnosti, uvedené v odst.1, je poplatek
splatný nejpozději do 15-tého dne měsíce, který následuje po měsíci, ve kterém poplatková
povinnost vznikla, nejpozději však do konce příslušného kalendářního roku.
Článek 7

Osvobození a úlevy
1.

2.

3.

4.

Od poplatku jsou osvobozeni:
• obyvatelé Domova důchodců Police nad Metují (popř. občané umístění v jiných domovech
důchodců, mající trvalý pobyt na území města), kteří hradí náklady na shromažďování, sběr,
přepravu, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů v rámci úhrady služeb
poskytovaných těmito zařízeními
• každé třetí a další nezletilé dítě v rodině (přičemž ani první dvě nesmí být starší 18-ti let)
• poplatníci ve výkonu trestu odnětí svobody (nárok lze uplatnit na základě dokladu nebo
čestného prohlášení o délce trestu)
• děti umístěné v dětském domově z rozhodnutí soudu (nárok lze uplatnit na základě
rozsudku)
• děti umístěné v nápravných zařízeních pro mládež (nárok lze uplatnit na základě dokladu
nebo čestného prohlášení o délce pobytu)
• poplatníci pobývající dlouhodobě v zahraničí (nárok lze uplatnit na základě dokladu nebo
čestného prohlášení o délce pobytu)
• poplatníci, kteří dlouhodobě žijí mimo území města Police nad Metují a prokáží, že poplatek
za svoz a likvidaci komunálního odpadu uhradili v jiné obci
• poplatníci, kteří mají trvalý pobyt na adrese Městského úřadu Police nad Metují
• poplatníci, kteří mají na území města ve vlastnictví rekreační stavbu využívanou výhradně
pro svoji potřebu a zároveň mají trvalý pobyt ve městě (s výjimkou spoluvlastnictví stavby
s osobou, která trvalý pobyt ve městě nemá).
Úleva ve výši 60% z celkové roční sazby, bude poskytnuta poplatníkům:
• kteří studují a jsou přechodně ubytováni mimo území města, na základě předloženého
potvrzení (nárok lze uplatnit na základě potvrzení školy, ubytovacího zařízení).
Úleva z celkové roční sazby bude poskytnuta poplatníkům, a to zpětně při následující úhradě
poplatku:
• kteří prokáží, že se po nepřetržitou dobu v trvání minimálně tří měsíců daného kalendářního
roku zdržovali mimo území města na území ČR a v této době hradili poplatek v místě, kde
se zdržovali (nárok lze uplatnit na základě dokladu o úhradě poplatku)
• kteří prokáží, že se po nepřetržitou dobu v trvání minimálně tří měsíců daného kalendářního
roku zdržovali mimo území ČR (nárok lze uplatnit na základě dokladu prokazujícího tuto
skutečnost).
Tato úleva bude stanovena správcem poplatku poměrnou částí z celkové roční sazby.
Úleva z celkové roční sazby ve výši 50 % bude poskytnuta poplatníkům s trvalým pobytem na
samotách v oblasti „Pěkovské končiny“ a „Obšár“ v k.ú. Pěkov.
Článek 8

Navýšení poplatku
1.

2.

Nebudou-li poplatky zaplaceny poplatníkem včas nebo ve správné výši, vyměří mu obecní úřad
poplatek platebním výměrem.6 Dlužné poplatky lze vyměřit do tří let od konce kalendářního
roku, ve kterém poplatková povinnost vznikla.
Včas nezaplacené nebo neodvedené poplatky nebo část těchto poplatků může obecní úřad
zvýšit až na trojnásobek; toto zvýšení je příslušenstvím poplatku.7
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Článek 9

Zrušovací ustanovení

Zrušuje se obecně závazná Vyhláška č.5/2009 o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
Článek 10

Účinnost
Tato vyhláška byla nabývá účinnosti dne 5. března 2011.

Ida Seidlmanová
starostka

1)

Bc.Jiří Škop
místostarosta

§14 odst.3 zákona č.565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„zákon o místních poplatcích“)
2)
§10b odst.1 zákona o místních poplatcích
3)
§10b odst.4 zákona o místních poplatcích
4)
§14a odst.2 zákona o místních poplatcích
5)
§14a odst.3 zákona o místních poplatcích
6)
§11 odst.1 zákona o místních poplatcích
7)
§11 odst.3 zákona o místních poplatcích

MĚSTO POLICE NAD METUJÍ
OBECNĚ ZÁVAZNÁ

Vyhláška č. 08/2011
o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
Zastupitelstvo města Police nad Metují vydává dne 14. prosince 2011, dle §14 odst.2 zákona č.
565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů 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:
Článek 1

Úvodní ustanovení
1. Město Police nad Metují touto vyhláškou zavádí místní poplatek za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na
území města Police nad Metují, t.j. v katastrálních územích Hlavňov, Hony, Pěkov, Police nad
Metují, Radešov nad Metují a Velká Ledhuje (dále jen „poplatek“ a „území města“).
2. Řízení o poplatcích vykonává obecní úřad (dále jen „správce poplatku“)1
Článek 2

Poplatník
Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálních odpadů platí2:
1. fyzická osoba, která má v obci trvalý pobyt; za domácnost může být poplatek odváděn
společným zástupcem, za rodinný nebo bytový dům vlastníkem nebo správcem; tyto osoby jsou
povinny obci oznámit jména a data narození osob, za které poplatek odvádějí,
2. fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenu nebo sloužící k individuální rekreaci, ve
které není hlášena k trvalému pobytu žádná fyzická osoba; má-li k této stavbě vlastnické právo
více osob, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně, a to ve výši odpovídající
poplatku za jednu fyzickou osobu.
Článek 3

Vznik a zánik poplatkové povinnosti
1. Poplatníkům, kteří mají k 1.lednu příslušného kalendářního roku trvalý pobyt nebo mají ve
vlastnictví rekreační stavbu na území města, vzniká od 1. ledna příslušného kalendářního roku
poplatková povinnost. V případě změny trvalého pobytu nebo změny vlastnictví rekreační
stavby v průběhu kalendářního roku, se poplatek uhradí v poměrné výši, která odpovídá počtu
kalendářních měsíců pobytu nebo vlastnictví rekreační stavby v příslušném kalendářním roce.
Dojde-li ke změně v průběhu kalendářního měsíce, je pro stanovení počtu měsíců rozhodný
stav na konci tohoto měsíce.3
2. Poplatková povinnost zaniká úmrtím, ztrátou pobytu nebo vlastnického práva k rekreační
stavbě na území města. V případě změny místa trvalého pobytu nebo změny vlastnictví
rekreační stavby v průběhu kalendářního roku, se poplatek hradí v poměrné výši, která
odpovídá počtu kalendářních měsíců pobytu nebo vlastnictví stavby v příslušném kalendářním
roce. Dojde-li ke změně v průběhu kalendářního měsíce, je pro stanovení počtu měsíců
rozhodný stav na konci tohoto měsíce. Případný přeplatek vzniklý úhradou poplatku předem je
správce poplatku povinen vrátit poplatníkovi (popř. pozůstalým), požádají-li o jeho vrácení,
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činí-li přeplatek více než 100,- Kč a poplatník nemá současně nedoplatek na jiném poplatku u
téhož správce.
Článek 4

Ohlašovací povinnost
1. Poplatník je povinen ohlásit správci poplatku vznik své poplatkové povinnosti nejpozději do
30-ti dnů ode dne, kdy mu povinnost platit tento poplatek vznikla, případně doložit existenci
skutečností zakládajících osvobození nebo úlevu od poplatkové povinnosti.
2. Poplatník dle čl.2 odst.2 této vyhlášky je povinen ohlásit správci poplatku zejména příjmení,
jméno, bydliště, popřípadě další adresy pro doručování, evidenční nebo popisné číslo stavby
určené nebo sloužící k individuální rekreaci, není-li tato stavba označena evidenčním nebo
popisným číslem číslo parcelní pozemku, na kterém je tato stavba umístěna.
3. Stejným způsobem a ve stejné lhůtě jsou poplatníci povinni ohlásit správci poplatku zánik své
poplatkové povinnosti v důsledku změny trvalého pobytu nebo v důsledku změny vlastnictví ke
stavbě určené nebo sloužící k individuální rekreaci.
4. Poplatník, který nemá sídlo nebo bydliště na území členského státu Evropské unie, jiného
smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru nebo Švýcarské konfederace,
uvede kromě údajů požadovaných v odstavci 2 adresu svého zmocněnce v tuzemsku pro
doručování.4
5. Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je poplatník nebo plátce povinen tuto změnu
oznámit do 15-ti dnů ode dne, kdy nastala.5
Článek 5

Sazba poplatku
Sazbu poplatku tvoří:
a) částka za fyzickou osobu uvedenou v čl.2 této vyhlášky, ve výši 250,- Kč na jednoho
poplatníka za jeden kalendářní rok,
b) částka stanovená jako podíl skutečných nákladů města za sběr a svoz netříděného komunálního
odpadu v roce 2011 na jednoho poplatníka za jeden kalendářní rok ve výši 250,- Kč.
Rozúčtování nákladů na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu:
a) skutečné náklady účtované svozovou společností v roce 2011
b) počet fyzických osob s trvalým pobytem v obci
c) počet fyzických osob, které mají v obci ve vlastnictví stavbu sloužící
či určenou k individuální rekreaci
Výpočet maximální částky b): 1.653.448,- Kč (náklady) / 4430 (osoby)

1.653.448,- Kč
4 275
155
373,- Kč

Celková sazba poplatku na jednoho poplatníka za kalendářní rok je stanovena na 500,- Kč.
Článek 6

Splatnost poplatku a způsob platby
1.

Poplatník je povinen uhradit poplatek osobně nebo prostřednictvím společného zástupce, a to:
a) jednorázově do 31. března příslušného kalendářního roku ve výši celkové roční sazby
poplatku,
b) nebo ve dvou pololetních splátkách, každá ve výši jedné poloviny z celkové roční sazby
poplatku, a to 1. splátku do 31. března a 2. splátku do 31. srpna příslušného kalendářního
roku. Nebude-li do 31. března příslušného kalendářního roku uhrazena alespoň polovina
poplatku, stává se k tomuto datu poplatek splatný celý.
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2.

3.

Poplatek je možné uhradit v hotovosti v sídle správce poplatku nebo převodem na účet správce
poplatku. Při bezhotovostní úhradě bude poplatek poukázán na účet č.9005-4629551/0100,
variabilní symbol bude rodné číslo poplatníka nebo společného plátce, konstantní symbol 308.
Vznikne-li poplatková povinnost u poplatníka po datu splatnosti, uvedené v odst.1, je poplatek
splatný nejpozději do 15-tého dne měsíce, který následuje po měsíci, ve kterém poplatková
povinnost vznikla, nejpozději však do konce příslušného kalendářního roku.
Článek 7

Osvobození a úlevy
1.

2.

3.

4.

Od poplatku jsou osvobozeni:
• obyvatelé Domova důchodců Police nad Metují (popř. občané umístění v jiných domovech
důchodců, mající trvalý pobyt na území města), kteří hradí náklady na shromažďování, sběr,
přepravu, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů v rámci úhrady služeb
poskytovaných těmito zařízeními
• každé třetí a další nezletilé dítě v rodině (přičemž ani první dvě nesmí být starší 18-ti let)
• poplatníci ve výkonu trestu odnětí svobody (nárok lze uplatnit na základě dokladu nebo
čestného prohlášení o délce trestu)
• děti umístěné v dětském domově z rozhodnutí soudu (nárok lze uplatnit na základě
rozsudku)
• děti umístěné v nápravných zařízeních pro mládež (nárok lze uplatnit na základě dokladu
nebo čestného prohlášení o délce pobytu)
• poplatníci pobývající dlouhodobě v zahraničí (nárok lze uplatnit na základě dokladu nebo
čestného prohlášení o délce pobytu)
• poplatníci, kteří dlouhodobě žijí mimo území města Police nad Metují a prokáží, že poplatek
za svoz a likvidaci komunálního odpadu uhradili v jiné obci
• poplatníci, kteří mají trvalý pobyt na adrese Městského úřadu Police nad Metují
• poplatníci, kteří mají na území města ve vlastnictví rekreační stavbu využívanou výhradně
pro svoji potřebu a zároveň mají trvalý pobyt ve městě (s výjimkou spoluvlastnictví stavby
s osobou, která trvalý pobyt ve městě nemá).
Úleva ve výši 60% z celkové roční sazby, bude poskytnuta poplatníkům:
• kteří studují a jsou přechodně ubytováni mimo území města, na základě předloženého
potvrzení (nárok lze uplatnit na základě potvrzení školy, ubytovacího zařízení).
Úleva z celkové roční sazby bude poskytnuta poplatníkům, a to zpětně při následující úhradě
poplatku:
• kteří prokáží, že se po nepřetržitou dobu v trvání minimálně tří měsíců daného kalendářního
roku zdržovali mimo území města na území ČR a v této době hradili poplatek v místě, kde
se zdržovali (nárok lze uplatnit na základě dokladu o úhradě poplatku)
• kteří prokáží, že se po nepřetržitou dobu v trvání minimálně tří měsíců daného kalendářního
roku zdržovali mimo území ČR (nárok lze uplatnit na základě dokladu prokazujícího tuto
skutečnost).
Tato úleva bude stanovena správcem poplatku poměrnou částí z celkové roční sazby.
Veškerá potvrzení prokazující nárok na úlevu či osvobození podle čl. 7 je nutné doložit správci
poplatku nejpozději do 31.prosince kalendářního roku, ve kterém je poplatek splatný. Později
doložená potvrzení se nebudou na přiznání úlevy nebo osvobození vztahovat.
Úleva z celkové roční sazby ve výši 50 % bude poskytnuta poplatníkům s trvalým pobytem na
samotách v oblasti „Pěkovské končiny“ a „Obšár“ v k.ú. Pěkov.
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Článek 8

Navýšení poplatku
1.

2.

Nebudou-li poplatky zaplaceny poplatníkem včas nebo ve správné výši, vyměří mu obecní úřad
poplatek platebním výměrem.6 Dlužné poplatky lze vyměřit do tří let od konce kalendářního
roku, ve kterém poplatková povinnost vznikla.
Včas nezaplacené nebo neodvedené poplatky nebo část těchto poplatků může obecní úřad
zvýšit až na trojnásobek; toto zvýšení je příslušenstvím poplatku.7
Článek 9

Zrušovací ustanovení

Zrušuje se obecně závazná Vyhláška č.1/2011 o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
Článek 10

Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dne 1. ledna 2012.

Ida Jenková
starostka

1)

Bc.Jiří Škop
místostarosta

§14 odst.3 zákona č.565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„zákon o místních poplatcích“)
2)
§10b odst.1 zákona o místních poplatcích
3)
§10b odst.4 zákona o místních poplatcích
4)
§14a odst.2 zákona o místních poplatcích
5)
§14a odst.3 zákona o místních poplatcích
6)
§11 odst.1 zákona o místních poplatcích
7)
§11 odst.3 zákona o místních poplatcích

MĚSTO POLICE NAD METUJÍ
OBECNĚ ZÁVAZNÁ

Vyhláška č. 02 / 2012
o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
Zastupitelstvo města Police nad Metují vydává dne 20. června 2012, dle §14 odst.2 zákona č.
565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů 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:
Článek 1

Úvodní ustanovení
1. Město Police nad Metují touto vyhláškou zavádí místní poplatek za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na
území města Police nad Metují, t.j. v katastrálních územích Hlavňov, Hony, Pěkov, Police nad
Metují, Radešov nad Metují a Velká Ledhuje (dále jen „poplatek“ a „území města“).
2. Řízení o poplatcích vykonává obecní úřad (dále jen „správce poplatku“)1
Článek 2

Poplatník
Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálních odpadů platí2:
1. fyzická osoba, která má v obci trvalý pobyt; za domácnost může být poplatek odváděn
společným zástupcem, za rodinný nebo bytový dům vlastníkem nebo správcem; tyto osoby jsou
povinny obci oznámit jména a data narození osob, za které poplatek odvádějí,
2. fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenu nebo sloužící k individuální rekreaci, ve
které není hlášena k trvalému pobytu žádná fyzická osoba; má-li k této stavbě vlastnické právo
více osob, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně, a to ve výši odpovídající
poplatku za jednu fyzickou osobu.
Článek 3

Vznik a zánik poplatkové povinnosti
1. Poplatníkům, kteří mají k 1. lednu příslušného kalendářního roku trvalý pobyt nebo mají ve
vlastnictví rekreační stavbu na území města, vzniká od 1. ledna příslušného kalendářního roku
poplatková povinnost. V případě změny trvalého pobytu nebo změny vlastnictví rekreační
stavby v průběhu kalendářního roku, se poplatek uhradí v poměrné výši, která odpovídá počtu
kalendářních měsíců pobytu nebo vlastnictví rekreační stavby v příslušném kalendářním roce.
Dojde-li ke změně v průběhu kalendářního měsíce, je pro stanovení počtu měsíců rozhodný
stav na konci tohoto měsíce.3
2. Poplatková povinnost zaniká úmrtím, ztrátou pobytu nebo vlastnického práva k rekreační
stavbě na území města. V případě změny místa trvalého pobytu nebo změny vlastnictví
rekreační stavby v průběhu kalendářního roku, se poplatek hradí v poměrné výši, která
odpovídá počtu kalendářních měsíců pobytu nebo vlastnictví stavby v příslušném kalendářním
roce. Dojde-li ke změně v průběhu kalendářního měsíce, je pro stanovení počtu měsíců
rozhodný stav na konci tohoto měsíce. Případný přeplatek vzniklý úhradou poplatku předem je
správce poplatku povinen vrátit poplatníkovi (popř. pozůstalým), požádají-li o jeho vrácení,
činí-li přeplatek více než 100,- Kč a poplatník nemá současně nedoplatek na jiném poplatku u
téhož správce.
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Článek 4

Ohlašovací povinnost
1. Poplatník je povinen ohlásit správci poplatku vznik své poplatkové povinnosti nejpozději do
30-ti dnů ode dne, kdy mu povinnost platit tento poplatek vznikla, případně doložit existenci
skutečností zakládajících osvobození nebo úlevu od poplatkové povinnosti.
2. Poplatník dle čl.2 odst.2 této vyhlášky je povinen ohlásit správci poplatku zejména příjmení,
jméno, bydliště, popřípadě další adresy pro doručování, evidenční nebo popisné číslo stavby
určené nebo sloužící k individuální rekreaci, není-li tato stavba označena evidenčním nebo
popisným číslem číslo parcelní pozemku, na kterém je tato stavba umístěna.
3. Stejným způsobem a ve stejné lhůtě jsou poplatníci povinni ohlásit správci poplatku zánik své
poplatkové povinnosti v důsledku změny trvalého pobytu nebo v důsledku změny vlastnictví ke
stavbě určené nebo sloužící k individuální rekreaci.
4. Poplatník, který nemá sídlo nebo bydliště na území členského státu Evropské unie, jiného
smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru nebo Švýcarské konfederace,
uvede kromě údajů požadovaných v odstavci 2 adresu svého zmocněnce v tuzemsku pro
doručování.4
5. Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je poplatník nebo plátce povinen tuto změnu
oznámit do 15-ti dnů ode dne, kdy nastala.5
Článek 5

Sazba poplatku
Sazbu poplatku tvoří:
a) částka za fyzickou osobu uvedenou v čl.2 této vyhlášky, ve výši 250,- Kč na jednoho
poplatníka za jeden kalendářní rok,
b) částka stanovená jako podíl skutečných nákladů města za sběr a svoz netříděného komunálního
odpadu v roce 2011 na jednoho poplatníka za jeden kalendářní rok ve výši 250,- Kč.
Rozúčtování nákladů na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu:
a) skutečné náklady účtované svozovou společností v roce 2011
b) počet fyzických osob s trvalým pobytem v obci
c) počet fyzických osob, které mají v obci ve vlastnictví stavbu sloužící
či určenou k individuální rekreaci
Výpočet maximální částky b): 1.653.448,- Kč (náklady) / 4430 (osoby)

1.653.448,- Kč
4 275
155
373,- Kč

Celková sazba poplatku na jednoho poplatníka za kalendářní rok je stanovena na 500,- Kč.
Článek 6

Splatnost poplatku a způsob platby
1.

2.

Poplatník je povinen uhradit poplatek osobně nebo prostřednictvím společného zástupce, a to:
a) jednorázově do 31. března příslušného kalendářního roku ve výši celkové roční sazby
poplatku,
b) nebo ve dvou pololetních splátkách, každá ve výši jedné poloviny z celkové roční sazby
poplatku, a to 1. splátku do 31. března a 2. splátku do 31. srpna příslušného kalendářního
roku. Nebude-li do 31. března příslušného kalendářního roku uhrazena alespoň polovina
poplatku, stává se k tomuto datu poplatek splatný celý.
Poplatek je možné uhradit v hotovosti v sídle správce poplatku, převodem na účet správce
poplatku nebo jiným způsobem podle zákona.6 Při bezhotovostní úhradě bude poplatek
poukázán na účet č.9005-4629551/0100, variabilní symbol bude rodné číslo poplatníka nebo
společného plátce, konstantní symbol 308.
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3.

Vznikne-li poplatková povinnost u poplatníka po datu splatnosti, uvedené v odst.1, je poplatek
splatný nejpozději do 15-tého dne měsíce, který následuje po měsíci, ve kterém poplatková
povinnost vznikla, nejpozději však do konce příslušného kalendářního roku.
Článek 7

Osvobození a úlevy
1.

Od poplatku jsou osvobozeni:
a) obyvatelé Domova důchodců Police nad Metují (popř. občané umístění v jiných domovech
důchodců, mající trvalý pobyt na území města), kteří hradí náklady na shromažďování,
sběr, přepravu, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů v rámci úhrady
služeb poskytovaných těmito zařízeními
b) každé třetí a další nezletilé dítě v rodině (přičemž ani první dvě nesmí být starší 18-ti let)
c) poplatníci po dobu výkonu trestu odnětí svobody, kteří tuto skutečnost doloží nejpozději
do 31.12. příslušného kalendářního roku (nárok lze uplatnit zejména na základě dokladu
nebo čestného prohlášení o délce trestu)
d) děti po dobu umístění v dětském domově, které tuto skutečnost prokáží nejpozději do
31.12. příslušného roku (nárok lze uplatnit zejména na základě rozsudku nebo potvrzení
dětského domova)
e) děti po dobu umístění v nápravných zařízeních pro mládež, které tuto skutečnost prokáží
nejpozději 31.12. příslušného roku (nárok lze uplatnit zejména na základě dokladu nebo
čestného prohlášení o délce pobytu)
f) poplatníci po dobu pobytu v zahraničí delšího než tři měsíce nepřetržitě, kteří tuto
skutečnost doloží nejpozději do 31.12. příslušného roku (nárok lze uplatnit zejména na
základě dokladu nebo čestného prohlášení o délce pobytu)
g) poplatníci, kteří nejpozději do 31.12. příslušného roku prokáží, že poplatek za svoz a
likvidaci komunálního odpadu příslušného roku uhradili v jiné obci
h) poplatníci, kteří mají trvalý pobyt na adrese Městského úřadu Police nad Metují
ch) poplatníci, kteří mají na území města ve vlastnictví rekreační stavbu využívanou výhradně
pro svoji potřebu a zároveň mají trvalý pobyt ve městě (s výjimkou spoluvlastnictví stavby
s osobou, která trvalý pobyt ve městě nemá).

2.

Úleva ve výši 60% z celkové roční sazby, bude poskytnuta poplatníkům, kteří studují a jsou
přechodně ubytováni mimo území města, na základě předloženého potvrzení, kteří tuto
skutečnost doloží nejpozději do 31.12. příslušného roku (nárok lze uplatnit na základě
potvrzení školy, ubytovacího zařízení).

3.

Úleva z celkové roční sazby ve výši 50 % bude poskytnuta poplatníkům s trvalým pobytem na
samotách v oblasti „Pěkovské končiny“ a „Obšár“ v k.ú. Pěkov.
Článek 8

Navýšení poplatku
1.
2.

Nebudou-li poplatky zaplaceny poplatníkem včas nebo ve správné výši, vyměří mu obecní úřad
poplatek platebním výměrem nebo hromadným předpisným seznamem.7
Včas nezaplacené nebo neodvedené poplatky nebo část těchto poplatků může obecní úřad
zvýšit až na trojnásobek; toto zvýšení je příslušenstvím poplatku.8
Článek 9

Zrušovací ustanovení

Zrušuje se obecně závazná vyhláška č.8/2011 o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
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Článek 10

Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dne 10. 7. 2012.

Ida Jenková
starostka

Mgr. Jiří Škop
místostarosta

1)

§14 odst.3 zákona č.565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„zákon o místních poplatcích“)
2)
§10b odst.1 zákona o místních poplatcích
3)
§10b odst.4 zákona o místních poplatcích
4)
§14a odst.2 zákona o místních poplatcích
5)
§14a odst.3 zákona o místních poplatcích
6)

§163 odst.3 zákona č.280/2009, daňového řádu, ve znění pozdějších předpisů

7)

§11 odst.1 zákona o místních poplatcích
§11 odst.3 zákona o místních poplatcích

8)

Zaplacené místní poplatky za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů v letech 2002 - 2016
Mgr. J. K., nar. xx.xx.xxxx
bytem xxxx, Police nad Metují, 549 54

6.3.2002
3.3.2003
22.6.2004
5.1.2005
18.1.2006
8.1.2007
14.1.2008
15.1.2009
5.1.2010
3.1.2011
5.1.2012
15.1.2013
2.1.2014
5.1.2015
11.1.2016

124 Kč / sleva dle čl.8, odst. 2, obecně závazné vyhlášky č.3/2001/
128 Kč / sleva dle čl.8, odst. 2, obecně závazné vyhlášky č.2/2002/
144 Kč / sleva dle čl.8, odst. 2, obecně závazné vyhlášky č.1/2003/
410 Kč
410 Kč
450 Kč
500 Kč
500 Kč
500 Kč
500 Kč
500 Kč
500 Kč
500 Kč
500 Kč
550 Kč

J. K., nar. xx.xx.xxxx
bytem xxxx, Police nad Metují, 549 54

6.3.2002
3.3.2003
14.1.2004
5.1.2005
18.1.2006
8.1.2007
14.1.2008
15.1.2009
5.1.2010
3.1.2011
5.1.2012
15.1.2013
2.1.2014
5.1.2015
11.1.2016

310 Kč
320 Kč
360 Kč
410 Kč
410 Kč
450 Kč
500 Kč
500 Kč
500 Kč
500 Kč
500 Kč
500 Kč
500 Kč
500 Kč
550 Kč

M. K., nar. xx.xx.xxxx
bytem xxxx, Police nad Metují, 549 54

6.3.2002
3.3.2003
14.1.2004
5.1.2005
18.1.2006
8.1.2007
14.1.2008
15.1.2009
5.1.2010
3.1.2011
5.1.2012
15.1.2013
2.1.2014
5.1.2015
11.1.2016

310 Kč
320 Kč
360 Kč
410 Kč
410 Kč
450 Kč
500 Kč
500 Kč
500 Kč
500 Kč
500 Kč
500 Kč
500 Kč
500 Kč
550 Kč

Ing. L. Š., nar. xx.xx.xxxx
bytem xxxx, 549 36
ve vztahu k nemovitosti čp. xxxx, v obci Police nad Metují /dle rozsahu zplnomocnění/, nejsou evidovány žádné
zaplacené poplatky

