
Obecně závazná vyhláška obce Javorník 
č. 6/2009, 

o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, 
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 

 

Zastupitelstvo obce Javorník se na svém zasedání dne 14.12.2009 usneslo vydat na základě § 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 (dále jen „vyhláška“):  

 
Čl. 1 

Úvodní ustanovení 
 

(1) Obec Javorník vybírá místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, 
využívání a odstraňování komunálních odpadů (dále jen „poplatek“).

 

(2) Správu poplatků vykonává Obecní úřad Javorník (dále jen „správce poplatku“) a při řízení ve 
věcech poplatků postupuje podle zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších 
předpisů, pokud zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, nestanoví 
jinak. 

 
Čl. 2  

Poplatník 
Poplatek platí: 

a) 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, 

 b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou 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. 

 
Čl. 3 

Ohlašovací povinnost 
 

(1) Poplatník je povinen ohlásit správci poplatku vznik a zánik poplatkové povinnosti do 30 dnů ode 
dne, kdy tato skutečnost nastala. 

(2) Poplatník je povinen ohlásit správci poplatku do 30 dnů jakékoliv změny v ohlášených 
skutečnostech. 

(3) V rámci ohlašovací povinnosti poplatník uvede své jméno, příjmení, rok narození a trvalý pobyt. 
Poplatník, který je vlastníkem stavby na území obce, která slouží nebo je určena k individuální rekreaci, v níž 
není k trvalému pobytu hlášena žádná fyzická osoba, uvede rovněž číslo popisné nebo evidenční této 
stavby; pokud stavba není takto označena, uvede parcelní číslo pozemku, na němž je stavba umístěna. 

 
Čl. 4 

Sazba poplatku 
 

(1) Sazba poplatku činí 500,- Kč a je tvořena: 

a) z částky 250,- Kč za kalendářní rok, a 

b) z částky 250,- Kč za kalendářní rok. Tato částka je stanovena na základě skutečných nákladů obce 

předchozího roku na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu za poplatníka a kalendářní rok. 

(2) Rozúčtování skutečných nákladů na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu předchozího 
roku za osobu je následující: 

- náklady 143 031 Kč 
- počet osob s trvalým pobytem v obci                                                              335  
- počet objektů užívaných k rekreaci                                                                     8  
- na jednu osobu                                                                                                417 Kč 

 



Čl. 5 
Splatnost poplatku 

 
(1) Poplatek je splatný jednorázově do 31. března kalendářního roku. 

(2) Pokud poplatník požádá, může být tato platba rozdělena do dvou pololetních splátek, které jsou 
splatné v termínech do 31. března a do 30. září příslušného kalendářního roku. 

 
Čl. 6 

Osvobození a úlevy 
 

(1) Od poplatku se osvobozuje:      

a) osoba s trvalým pobytem v obci, která se po celý kalendářní rok nepřetržitě zdržuje mimo území 

obce; 

b) osoba, která je nezaopatřeným třetím a každým dalším dítětem v rodině; 

c) osoba, které byl trvalý pobyt úředně zrušen a změněn na adresu ohlašovny; 

d) osoba s trvalým pobytem v obci, která je zároveň poplatníkem podle čl. 2 písm. b) této vyhlášky; 

e) osoby, které jsou studenty a jsou ubytovány mimo obec, platí roční poplatek ve výši 200 Kč 

f) osoby dlouhodobě umístěné v nemocnicích a dalších zdravotnických zařízeních; 

g) osoby uvedené v čl. 2 písm.b, pokud užívají stavbu určenou nebo sloužící k individuální rekreaci 
pouze 6 a méně měsíců v roce, mají možnost na základě žádosti platit poplatek ve výši 300 Kč. 

 (2) Vznik nároku na osvobození od placení poplatku je poplatník povinen správci poplatku oznámit 
písemně nebo ústně do protokolu ve lhůtě do 30 dnů ode dne, kdy nastala skutečnost zakládající nárok na 
osvobození. Stejným způsobem a ve stejné lhůtě je poplatník povinen oznámit i zánik nároku na 
osvobození. 

 
Čl.  7 

Sankce 
 

(1)Pokud poplatník nesplní svoji povinnost k poplatkům do 30 dnů po stanoveném termínu splatnosti, 
může správce poplatky zvýšit až o 10%.

2)
, a toto ohlásit poplatníkovi platebním výměrem Obecního 

úřadu Javorník se splatností do 30 dnů od vydání platebního výměru 
(2)Nebudou-li poplatky ani v tomto případě zaplaceny (odvedeny) včas nebo ve správné výši, vyměří 
správce poplatky novým platebním výměrem a může zvýšit včas nezaplacené (neodvedené) poplatky až 
o 50%.

3) 

(3)Vymáháním poplatků je pověřen Obecní úřad Javorník, příp. přestupková komise MěÚ Svitavy na 
základě uzavřené veřejnoprávní smlouvy mezi obcí Javorník  a městem Svitavy. 

 
 

Čl.  8 
Závěrečná ustanovení 

 
(1) Zrušuje se obecně závazná vyhláška č. 1/2006 o místním poplatku za provoz systému 

shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. 
(2) Tato obecně závazná vyhláška obce nabývá účinnosti dnem 15.12.2009. 

 
 

 
 Mgr. Zdeněk Bouška Marie Janderová  
 starosta místostarostka 
 
 
Vyvěšeno na úřední desce dne:  
Sejmuto z úřední desky dne: 
 
 

1) Zákon č.337/92 Sb./§40/ o správě  daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů 
2)Zákon č.337/92 Sb./§68/ o správě  daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů 
3)Zákon č.565/90 Sb./§11/ o místních poplatcích , ve znění pozdějších předpisů 

 


