
    Obecně závazná vyhláška 
 Obce Rašov     
č. 1/2007 

o místním poplatku za provoz systému shromaž ďování, sb ěru, p řepravy, t řídění, 
využívání a odstra ňování komunálních odpad ů 
______________________________________________________________________
____ 
Zastupitelstvo obce Rašov se na svém zasedání č. 1/2007 dne 05. 01. 2007 usneslo 
vydat 
na základě § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění 
pozdějších 
předpisů a v souladu s § 10 zákona č. 128/2000 Sb., ve znění zákona č. 313/2002 Sb., 
a § 84 
odst. 2 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), tuto obecně 
závaznou 
vyhlášku (dále jen „vyhláška“): 
Článek 1 
Předmět a působnost obecn ě závazné vyhlášky 
Tato vyhláška stanoví místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, 
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, (dále jen "poplatek") 
na území obce Rašov 
Článek 2 
Poplatník, správce poplatku 
(1) Poplatek platí poplatník. Poplatníkem je: 
a) fyzická osoba, která má na území obce Rašov trvalý pobyt; za domácnost může být 
poplatek odváděn společným zástupcem, za rodinný nebo bytový dům vlastníkem 
nebo správcem; tyto osoby jsou povinny oznámit správci poplatku jména a data 
narození osob, za které poplatek odvádějí, 1) 

b) fyzická osoba, která má na území obce Rašov 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.2) 

(2) Řízení o poplatcích vykonává OÚ Rašov 3) (dále jen "správce poplatku"). 
Článek 3 
Sazba poplatku 
(1) Sazba poplatku činí 360,- Kč ročně a je tvořena částkou: 
a) ve výši 250,- Kč na poplatníka a kalendářní rok dle § 10b, odst. 3, písm. a) 
zákona o místních poplatcích, 
b) ve výši 110,- Kč na poplatníka a kalendářní rok dle § 10b, odst. 3, písm. b) 
zákona o místních poplatcích, která je stanovena na základě skutečných nákladů obce 
Rašov vynaložených v předchozím roce na sběr a svoz netříděného komunálního 
odpadu. 
______________________________________________________________________
___ 



1) § 10b odst. 1 písm. a) zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů 
2) § 10b odst. 1 písm. b) zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů 
3) § 14 odst. 3 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů 
(2) 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.4) 
 
Článek 4 . 
Splatnost poplatku 
(1) Poplatek se platí na OÚ Rašov do 31.07.kalendářního roku. 
2) Na žádost poplatníka může správce poplatku povolit uhrazení poplatku ve splátkách. 
Článek 5 
Ohlašovací povinnost 
(1) Ohlašovací povinnost ke vzniku poplatkové povinnosti nemusí plnit poplatník dle 
článku 2odst. 1 písm. a) této vyhlášky, který má ke dni účinnosti této vyhlášky na území 
obce Rašov trvalý pobyt. Ohlašovací povinnost je v daném případě nahrazena údaji 
z informačního systému ve smyslu zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a 
rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění 
pozdějších předpisů 
 
 
. 
(2) Ohlašovací povinnost ke vzniku poplatkové povinnosti nemusí plnit poplatník dle 
článku2 odst. 1 písm. b) této vyhlášky, který má ke dni účinnosti této vyhlášky na území 
obce Rašov ve vlastnictví stavbu určenou nebo sloužící k individuální rekreaci, ve které 
není hlášena k trvalému pobytu žádná fyzická osoba. Ohlašovací povinnost je v daném 
případěna nahrazena údaji z infor.systému katastru nemovitostí ve smyslu zákona ČNR 
č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon), ve znění 
pozdějších předpisů, a to na základě vyhlášky č. 162/2001 Sb., Českého úřadu 
zeměměřičského a katastrálního o poskytování údajů z katastru nemovitostí České 
republiky 
 
. 
(3) Poplatník dle článku 2 odst. 1 písm. a) této vyhlášky je povinen ohlásit správci 
poplatku, vznik a zánik jeho poplatkové povinnosti v důsledku změny trvalého pobytu v 
obci, a to nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy tato skutečnost nastala . 
 
 
. 
(4) Poplatník dle článku 2 odst. 2 písm. b) této vyhlášky je povinen ohlásit správci 
poplatku vznik a zánik jeho poplatkové povinnosti v důsledku změny vlastnictví ke 
stavbě určené nebo sloužící k individuální rekreaci, ve které není hlášena k trvalému  
Pobytu žádná fyzická osoba,a to nejpozději 15 dnů ode dne,kdy tato skutečnost nastala. 
fyzická osoba, a to nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy tato skutečnost nastala. 



______________________________________________________________________
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4) § 10b odst. 4 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů 
5) § 59 odst. 3 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů 
str. 2/3 
Článek 6 
Osvobození od poplatku, úlevy 
(1) Děti do 15 let částka 160-Kč 
(2) Od poplatku jsou osvobozeni poplatníci, kteří prokáží, že z důvodů pobytu 
v zahraničí nebo výkonu trestu odnětí svobody se v daném kalendářním roce více než 
200 dní nebudou zdržovat nebo nezdržovali na území obce Rašov 
 
 
 
Článek7 
Společná ustanovení 
Obec, která poplatky spravuje, může na žádost poplatníka z důvodu odstranění tvrdosti 
poplatek nebo jeho příslušenství zcela nebo částečně prominout. 6) 

Článek8 
Sankce 
Porušení této obecně závazné vyhlášky se postihuje podle zvláštních předpisů. 7), 8) 

Článek 9 
Závěrečná ustanovení 
(1) Tato vyhláška nabývá z důvodu naléhavého obecného zájmu účinnosti dnem 
vyhlášení. 
(2)Nabytím účinnosti této vyhlášky se zrušuje vyhláška č. 1/2006 o místním poplatku za 
provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování 
komunálních odpadů. 
______________________________________________________________________
____ 
6) § 16 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů 
7) § 11 a 12 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů 
8) Zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů 
Petříček Miloš 
starosta obce Rašov    Ing.Pokoj František 

místostarosta obce Rašov 
 
 
Datum vyvěšení na úřední desce: 5. 1.2007 
Datum snětí z úřední desky: 
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