
 
MĚSTO BECHYNĚ 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Obecně závazná vyhlá�ka 
 

č. 7/2003  
 

o místním poplatku za provoz systému shroma�ďování, sběru, přepravy, 
třídění, vyu�ívání a odstraňování komunálních odpadů 

 
      Zastupitelstvo Města Bechyně vydává dne 26. listopadu 2003 podle ustan. § 14 odst. 2 zákona č. 
565/1990 Sb. o místních poplatcích, ve znění pozděj�ích předpisů a v souladu s ustan. § 10 písm. d) a 
ustan. § 84 odst. 2 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), ve znění pozděj�ích 
předpisů, tuto obecně závaznou vyhlá�ku:  
 

Článek  1  
Základní ustanovení  

 
(1) Město Bechyně vybírá místní poplatek za provoz systému shroma�ďování, sběru, přepravy, 

třídění, vyu�ívání a odstraňování komunálních odpadů  (dáĺe jen �poplatek�).  
(2) Řízení o poplatcích vykonává Městský úřad Bechyně.  

 
Článek  2  
Poplatník   

       Poplatek platí 
a) fyzická osoba, která má v obci trvalý pobyt. Za domácnost mů�e 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 slou�ící k individuální rekreaci, ve 
které není hlá�ena k trvalému pobytu �ádná fyzická osoba. Má-li k této stavbě vlastnické právo 
více osob, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně, a to ve vý�i odpovídající poplatku 
za jednu fyzickou osobu. 

Článek 3 
Sazba poplatku 

 
(1) Sazba poplatku  činí 420,- Kč a je tvořena  
 

a) z částky 250,- Kč za kalendářní rok a 
b) z částky 170,- Kč za kalendářní rok. Tato částka je stanovena podle skutečných nákladů 

obce předchozího roku za sběr a svoz netříděného komunálního odpadu. 
 

 
(2) Skutečné náklady činily 1.520.491,30 Kč a byly rozúčtovány takto:  Skutečné náklady děleno 

počtem osob uvedených v čl. 2 písm. a) této vyhlá�ky tj. 5.816 osob a podle čl. 2 písm. b) této 
vyhlá�ky tj.  211 osob (podle stavu obyvatel k 31.12.2002). Skutečné náklady činily 252,- Kč 
na fyzickou osobu.  



 
(3)  V případě změny místa trvalého pobytu nebo změny vlastnictví stavby, která je určena nebo   
       slou�í k individuální rekreaci v průběhu kalendářního roku, se uhradí poplatek v poměrné vý�i,     

             která odpovídá počtu kalendářních měsíců pobytu nebo vlastnictví stavby v příslu�ném   
             kalendářním roce. Dojde-li ke změně v průběhu kalendářního měsíce, je pro stanovení počtu   
              měsíců rozhodný stav na konci tohoto měsíce. 
  

Článek 4  
Osvobození a úlevy  

 
(1) Od poplatku jsou osvobozeni 

a) osoby po dobu dlouhodobého pobytu v zahraničí, pokud věrohodným způsobem dlouhodobý 
pobyt v zahraničí proká�í, přičem� za dlouhodobou dobu pobytu se pro účely této vyhlá�ky 
pova�uje doba přesahující nepřetr�itě čtyři měsíce,  

b) vojáci po dobu výkonu základní vojenské slu�by,  
c) osoby uvedené v čl. 2 písm. a), které jsou nevidomé, bezmocné a osoby s tě�kým zdravotním 

posti�ením1).   
 
(2)  Sazba  poplatku pro fyzickou osobu podle čl. 2 písm. a) této vyhlá�ky, která je star�í 70 let, činí  

      sazba poplatku jednu polovinu sazby stanovené v odst. 1 tohoto článku vyhlá�ky.  
 
(3)  Fyzické osoby uvedené v čl. 2 písm b) této obecně závazné vyhlá�ky, které mají trvalý pobyt v 
Bechyni, platí poplatek pouze podle čl. 3 odst 1 této obecně závazné vyhlá�ky.  
 
(4)  Vznik nároku na osvobození je poplatník povinen oznámit městskému úřadu ve lhůtě do 10 dnů 
ode dne, kdy nastala skutečnost zakládající nárok na osvobození. Ve stejné lhůtě a stejným způsobem 
je poplatník povinen městskému úřadu oznámit zánik nároku na osvobození.  
 

 
Článek 5  

Splatnost  poplatku  
     Poplatek je splatný nejpozději do 31. května bě�ného roku.  

 
 

Článek 6 
(1) Poplatková povinnost vzniká poplatníkům dnem, kdy nastala skutečnost, která podléhá 

zpoplatnění. 
(2) Poplatník podle čl. 2 písm a) této vyhlá�ky je povinen ohlásit správci poplatku vznik a zánik 

jeho poplatkové povinnosti v důsledku změny trvalého pobytu v obci a to nejpozději do 10 dnů 
ode dne, kdy tato změna nastala, ve stejné lhůtě má za povinnost ohlásit rovně� skutečnosti, 
které mají vliv na stanovení vý�e poplatku.  

(3) Poplatník podle čl. 2 písm. b) této vyhlá�ky je povinen ohlásit správci poplatku vznik a zánik 
jeho poplatkové povinnosti v důsledku změny vlastnictví ke stavbě určené nebo slou�ící 
individuální rekreaci a to nejpozději do 10 dnů ode dne, kdy tato změna nastala,  ve stejné lhůtě 
má za povinnost ohlásit rovně� skutečnosti, které mají vliv na stanovení vý�e poplatku.  

(4) Poplatek se platí v hotovosti v pokladně městského úřadu, nebo po�tovní poukázkou případně 
bankovním převodem na účet města.  

(5) Z důvodu  odstranění tvrdosti mů�e městský úřad  na základě �ádosti poplatníka poplatek nebo 
jeho příslu�enství zcela nebo částečně prominout.  

(6) Při nesplnění poplatkové povinnosti tím, �e poplatek nebude zaplacen (odveden) včas, nebo ve 
správné vý�i, vyměří městský úřad poplatek platebním výměrem. Včas nezaplacený 
(neodvedený) poplatek nebo jejich nezaplacenou (neodvedenou) část mů�e městský úřad zvý�it 
a� na trojnásobek. Poplatek lze vyměřit nebo doměřit do 3 let od konce kalendářního roku, ve 
kterém poplatková povinnost vznikla. Pro běh této lhůty a promlčení poplatkové povinnosti se 
pou�ije ustan. § 12 odst. 2 zákona o místních poplatcích.  



(7) Při poru�ení stanovených povinností nepeně�ité povahy (např. oznamovací povinnost) mů�e 
městský úřad ulo�it poplatníkovi pokutu podle zvlá�tního zákona 2).  

 
 

Článek 7 
 
     Při řízení  ve věcech místních poplatků se pou�ije zákon č. 337/1992 Sb. o správě daní a poplatků, 
ve znění pozděj�ích předpisů, není-li v zákoně o místních poplatcích stanoveno jinak.  
 
 

Článek 8 
 
     Zru�uje se obecně závazná vyhlá�ka č. 2/2001 o místním poplatku za provoz systému 
shroma�ďování, sběru, přepravy, třídění, vyu�ívání a odstraňování komunálních odpadů . 
 

Článek 9 
 
Tato obecně závazná vyhlá�ka nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2004.  
 
 
__________________________________________________________________________________________ 
 
1)       § 86 zákona č. 100/1988 Sb. o sociálním zabezpečení, ve znění pozděj�ích předpisů 
2)          zákon č. 337/1992 Sb. o správě daní a poplatků, ve znění pozděj�ích předpisů 
 
 
 
V Bechyni dne 26. listopadu 2003   
 
 
 
 
 
         -----------------------------------------------------                                 --------------------------------------------------- 
 
                       Miroslav Bene�                                                                       Jaroslav Matějka 
                             místostarosta                                                                                      starosta města 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tato obecně závazná vyhlá�ka byla dne ��.��� vyvě�ena na úřední desce a dne�����byla sejmuta.   
 


