
Město Sezemice 
 

Obecně závazná vyhláška města Sezemice 

č. 1/2010, 
o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, 

přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů  

 
Zastupitelstvo města Sezemice se na svém zasedání dne 06. 12. 2010 usnesením č. 
Z/22/2/2010 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) § 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“):  

Článek 1 
Úvodní ustanovení 

(1) Město Sezemice touto vyhláškou zavádí místní poplatek za provoz systému 
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 
(dále jen „poplatek“).1) 

(2) Správu poplatku vykonává Městský úřad Sezemice (dále jen „správce poplatku“). 

Článek 2  
Ohlašovací povinnost 

(1) Poplatník ohlásí správci poplatku vznik nebo zánik poplatkové povinnosti do 15 dnů ode 
dne, kdy tato skutečnost nastala. 

(2) 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. 

Článek 3  
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. 

 

                                                 
1) § 10b zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů. 
 



Článek 4 
Sazba poplatku 

(1) Sazba poplatku činí 500 Kč a tvoří ji 
a) částka 250 Kč za poplatníka a kalendářní rok, a 
b) částka 250 Kč stanovená podle skutečných nákladů města 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: 

Skutečné náklady na sběr a svoz netříděného 
komunálního odpadu za rok 2010 

2.100.500 Kč 

Počet osob s trvalým pobytem na území města Sezemice 3.483 
Počet objektů užívaných k rekreaci na území města 
Sezemice 115 

Celkový počet poplatníků 3598 
  
Skutečný náklad na 1 poplatníka             584 Kč 

Článek 5 
Splatnost poplatku 

(1) Poplatek je splatný ve dvou stejných splátkách, vždy nejpozději do 31. 03. a do 31. 08. 
příslušného kalendářního roku. 

(2) Vznikne-li u poplatníka nebo společného plátce poplatková povinnost uhradit poplatek po 
lhůtě splatnosti, je poplatek splatný do 20. následujícího měsíce po vzniku poplatkové 
povinnosti. 

Článek 6 
Osvobození a úlevy 

(1) Od poplatku je osvobozen 
a) poplatník, kterým je třetí a každé další nezaopatřené dítě ve věku do 15 let žijící 

s rodiči ve společné domácnosti, a to až do konce kalendářního roku, ve kterém dítě 
dovrší uvedený věk. Podmínkou osvobození je, že žádné z dětí žijící ve společné 
domácnosti nedosahuje vlastního příjmu. 

b) poplatník dle čl. 3 písm. a), který se v kalendářním roce, tj. od 1. 1. do 31. 12, trvale 
zdržuje mimo území České republiky, 

c) poplatník dle čl. 3 písm. a), který se dlouhodobě zdržuje v sociálních zařízeních 
(domovy důchodců, LDN) mimo území města Sezemice, 

d) poplatník dle čl. 3 písm. a), který je ve výkonu trestu nebo je ve vazbě, 
e) poplatník dle čl. 3 písm. a), kterému byl zrušen trvalý pobyt, je evidenčně hlášen na 

adrese ohlašovny Městského úřadu Sezemice, 
f) poplatník, který se narodil v příslušném kalendářním roce. 

(2) Od poplatku je osvobozen poplatník dle čl. 3 písm. b), který na území města má ve 
vlastnictví stavbu sloužící k individuelní rekreaci a zároveň má v obvodu území města 
Sezemice trvalý pobyt. 
V případě, že ke stavbě určené nebo sloužící k individuální rekreaci, ve které není 
hlášena k trvalému pobytu žádná fyzická osoba, má vlastnické právo více osob, jsou 
poplatníci osvobozeni pouze v případě, že všichni spoluvlastníci mají v obvodu území 
města Sezemic trvalý pobyt. 

(3) Poplatníci, kteří dosáhnou v příslušném kalendářním roce 80 ti let, platí poplatek 
v poloviční výši.  

(4) Poplatníkovi, který je zapojen do systému třídění komunálního odpadu – „pytlový svoz 
označený čárovým kódem od domu“ podle této vyhlášky je poskytnuta úleva ve výši 1 Kč 



za každý získaný bonusový bod v předchozím sledovaném období vždy od 1. prosince 
do 30. listopadu. Při uplatnění úlev v roce 2011 se bude vycházet ze sledovaného období 
od 1. února 2010 do 30. 11. 2010. 
Pro účely této vyhlášky se stanovuje hodnota tříděného odpadu následovně: 
- Tříděný papír (balík nebo pytel s minimální váhou 10 kg)………………………5 bodů 
- Tříděné plasty (pytel 110 litrů s minimální váhou 2 kg) …………………….…...5 bodů 
- Tříděné nápojové kartony (pytel 110 litrů s minimální váhou 2 kg) …………....5 bodů 
Úleva se stanovuje do maximální výše 180 Kč. 

(5) Podmínkou pro osvobození podle čl. 6 odst. 1 písm. b) až d) je, že poplatník, kterého se 
toto osvobození týká, doloží a osvědčí správci poplatku nejpozději do stanoveného 
termínu splatnosti poplatku v této vyhlášce, že nastala skutečnost, kterou má toto 
ustanovení na mysli a bude trvat po dobu celého poplatkového období, tzn. do konce 
příslušného kalendářního roku. V případě, že tato skutečnost nebude doložena nebo 
opožděně doložena nebo nebude hodnověrně doložena, bude poplatek vyměřen. 

(6) Vznik nároku na osvobození od placení poplatku nebo vznik úlevy z poplatku je poplatník 
povinen písemně oznámit ve lhůtě do 15 pracovních dnů ode dne, kdy nastala 
skutečnost zakládající nárok na osvobození nebo úlevu. Ve stejné lhůtě je poplatník dle 
odst. 1 povinen oznámit zánik nároku na osvobození nebo úlevu. 

Článek 7 
Zrušující ustanovení 

Touto vyhláškou se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 6/2003, za provoz systému 
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, 
v platném znění. 

Článek 8 
Účinnost 

Tato obecně závazná vyhláška obce nabývá účinnosti dnem 01. 01. 2011. 

 

 

 

 
 
Bohuslav Kopecký     Martin Staněk 
starosta města     místostarosta města 
 

 

 

Vyvěšeno na úřední desce dne: 07. 12. 2010 
Sejmuto z úřední desky dne: 31. 12. 2010 


