
Obec KOROLUPY
Korolupy 69, 671 07, okres Znojmo

Obecně závazná vyhláška obce Korolupy č. 1/2007
o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, 

využívání a odstraňování komunálních odpadů. 

Zastupitelstvo obce Korolupy se na svém zasedání dne 1.12.2007 usneslo vydat na základě § 14 odst. 
2 zákona ČNR 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
Výkon  správy  poplatku  za  provoz  systému  shromažďování,  sběru,  přepravy,  třídění,  využívání 

a odstraňování  komunálních  odpadů  provádí Obecní  úřad  v  Korolupech  (dále  jen  “správce  poplatku”) 
a v řízení ve věcech poplatku se postupuje podle zvláštních předpisů.(1)

Článek 2
Předmět poplatku 

Poplatek  se  vybírá  za  provoz  systému  shromažďování,  sběru,  přepravy,  třídění,  využívání 
a odstraňování komunálních odpadů na území obce Korolupy, který byl stanoven v obecně závazné vyhlášce 
obce Korolupy č. 3/2001 s účinností od 8.1. 2002.

Článek 3
Poplatník

Poplatníkem je:
a) fyzická  osoba,  která  má  v  obci  trvalý  pobyt,  za  domácnost  může  být  poplatek  odveden  společným 

zástupcem, za rodinný nebo bytový dům vlastníkem nebo správcem, tyto osoby jsou povinny obci oznámit 
jména a data narození osob, 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.

(1) Zákon 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.
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Článek 4
Oznamovací povinnost

1. Poplatník ohlásí správci poplatku vznik nebo zánik poplatkové povinnosti do 30-ti dnů ode dne, kdy tato 
skutečnost nastala.

2. V rámci ohlašovací povinnosti poplatník uvede své jméno, příjmení, rodné číslo 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.

Článek 5
Sazba poplatku 

1. Sazba poplatku, pro fyzickou osobu podle čl. 3 písm. a) této vyhlášky, jejíž věk je 15 a více let,  činí 
celkem 450,- Kč a je tvořena:

a) z částky 200,- Kč za povinnou osobu a kalendářní rok a
b) z částky 250,- Kč za povinnou osobu a kalendářní rok stanovené na základě skutečných nákladů 

obce předchozího roku na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu.

2. Sazba poplatku pro fyzickou osobu podle čl. 3 písm. b) této vyhlášky činí celkem 500,- Kč a je tvořena:
a) z částky 250,- Kč za povinnou osobu a kalendářní rok a
b) z částky 250,- Kč za povinnou osobu a kalendářní rok stanovené na základě skutečných nákladů 

obce předchozího roku na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu.

Skutečné náklady byly rozúčtovány následujícím způsobem:
• náklady na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu za rok 2006: 98 270,- Kč
• počet osob: 200
• skutečný náklad na jednu osobu: 98 270 : 200 = 491,- Kč

4. V případě  změny místa  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.

Článek 6
Splatnost

1. Poplatek  je  splatný  bez  vyměření  ve  dvou  stejných  splátkách,  vždy  nejpozději  do  31.3.  a  30.9. 
kalendářního roku.

2. Vznikne-li poplatková povinnost během roku, je poplatek splatný do 30-ti dnů ode dne vzniku poplatkové 
povinnosti.

3. Zanikne-li  poplatková  povinnost,  zaniká  povinnost  platit  poplatek  uplynutím  měsíce,  v  němž  tato 
skutečnost nastala. Zjištěný přeplatek na poplatku se vrátí na základě žádosti poplatníka, činí-li více než 
50,- Kč.
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Článek 7
Osvobození a úlevy

1. Osvobození od placení poplatku se neposkytuje.
2. Úleva ve výši 250,- Kč, se poskytuje fyzické osobě podle čl. 3 písm. a) této vyhlášky, mladší 15-ti let, 

která tak uhradí na poplatku celkovou částku 200,-Kč.

Článek 8

Zrušuje se Obecně závazná vyhláška obce Korolupy č. 3/2005 ze dne 16.12. 2005 o místním poplatku 
za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, 
ve znění pozdějších předpisů.

Článek 9

Tato obecně závazná vyhlášky nabývá účinnosti dnem 1.1. 2008.

V Korolupech dne: .............................................

Datum vyvěšení vyhlášky (den vyhlášení): .............................................

Datum sejmutí vyhlášky: .............................................

............................. ....................................
 Marie Kadlecová ing. Martin Hanek v.r.
místostarosta obce        starosta obce
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Příloha č.1: Vzor Přihlášky k systému  shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a  odstraňování 
komunálních odpadů platnému pro území obce Korolupy.

Příloha č.1 k Obecně závazné vyhlášce obce Korolupy č. 1/2007

Přihláška k systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a 
odstraňování komunálních odpadů platnému na území obce Korolupy

Pan/paní     ………………………………………………………          r.č.: ……………………….

bytem …..............................................................................................................................................

je vlastníkem rodinného domu, vlastníkem bytu, správcem bytového domu, vlastníkem objektu k individuální 
rekreaci (chalupy) *

v Korolupech číslo popisné : ………..

Objekt je využíván: 
-k trvalému bydlení
-k individuální rekreaci *

Seznam přihlašovaných osob za které odvádí poplatek výše uvedený společný zástupce:

Poř. 
č.

Jméno a Příjmení Rodné číslo Bydliště Poznámka

V …........................ dne ….......................

…...................................
podpis
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