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                                                       Obec Loukov 
 

Obecně závazná vyhláška obce Loukov 
č. 4/2008, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, 

třídění, využívání a odstraňování  komunálních odpadů 
 

Zastupitelstvo obce Loukov se na svém 1. zasedání dne 16. 1. 2008 usneslo vydat na základě § 14 

odst. 2 zák. č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, § 10 a § 84 odst. 2 

písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou 

vyhlášku obce Loukova: 

 

čl. 1 
1. Obec Loukov na základě této obecně závazné vyhlášky vybírá místní poplatek za provoz systému 

shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování  komunálních odpadů. 

2. Výkon správy tohoto poplatku provádí obec Loukov. 

 

čl. 2 
Předmět poplatku 

Předmětem poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a 

odstraňování komunálních odpadů je provozování systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, 

využívání a odstraňování komunálních odpadů obcí Loukov podle obecně závazné vyhlášky obce 

Loukov o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních 

odpadů včetně systému nakládání se stavebním odpadem v obci Loukov.  

 
čl. 3 

Poplatník 
Poplatníkem je:  

a) fyzická osoba, která má na území obce trvalý pobyt, nebo  

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 dle čl. 4 této vyhlášky. 

 
čl. 4 

Sazby poplatku 
1. Sazba poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a 

odstraňování komunálních odpadů činí ročně 400,- Kč za poplatníka a kalendářní rok.  

2. Sazbu poplatku tvoří: 

a) částka 350,- Kč za poplatníka a kalendářní rok stanovená na základě § 10b odst. 3 písm. a) 

zák. č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů. 

b) částka 100,- Kč za poplatníka a kalendářní rok stanovená na základě § 10b odst. 3 písm. b) 

zák. č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů; rozúčtování 

nákladů na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu na osobu je stanoveno v příloze č. 1, 

která je nedílnou součástí této vyhlášky. 

3. 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. 
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čl. 5 
Osvobození a úlevy 

 

1. Od poplatku jsou  osvobozeni poplatníci dle čl. 3 písm. a), kteří se v roce, za který se poplatek 

platí, fakticky zdržují nejméně 10 kalendářních měsíců mimo území města z důvodu pobytu 

a) v léčebně dlouhodobě nemocných, nebo 

b) v ústavu sociální péče, nebo 

c) mimo území České republiky, nebo 

d) ve vyšetřovací vazbě, případně výkonu trestu, 

pokud o osvobození požádají a délku pobytu mimo území města a jeho důvod prokazatelně doloží 

správci poplatku nejpozději do dne splatnosti poplatku za daný rok.  

 

2. Poplatník, který v roce, za který se platí poplatek, nedovrší 4 let věku, nebo který v roce, za který 

se platí poplatek, přesáhne 70 let věku, platí v daném roce poplatek ve výši 75 % sazby dle čl. 4 

odst. 1 této vyhlášky. 

 
čl. 6 

Oznamovací povinnost 
1. Poplatník je povinen oznámit správci poplatku do 30 dnů každou změnu, která způsobí vznik nebo 

zánik poplatkové povinnosti, zejména změnu místa trvalého pobytu, změnu vlastnictví stavby, 

která je určena nebo slouží k individuální rekreaci. 

2. Jestliže pominou důvody, pro které byl poplatník v daném roce od poplatku osvobozen dle čl. 5 

odst. 2, je poplatník tuto skutečnost povinen do 30 dnů oznámit správci poplatku. 

3. Při plnění oznamovací povinnosti je poplatník povinen sdělit správci poplatku jméno a příjmení, 

bydliště, datum narození a rodné číslo. 

 

čl. 7 
Splatnost poplatku 

1. Poplatek je splatný k 31. 5. kalendářního roku.  

2. Vznikne-li poplatníkovi poplatková povinnost v průběhu kalendářního roku, je poplatek za tento 

rok (ve výši dle čl. 4 odst. 3) splatný do 30 dnů ode dne vzniku poplatkové povinnosti.  

3. Za domácnost lze poplatek odvést společným zástupcem, za rodinný nebo bytový dům vlastníkem 

nebo správcem. Tyto osoby jsou při placení povinny obci oznámit  jména, příjmení a data narození 

osob, za které poplatek odvádějí. 

 
 
 
 
 

čl. 8 
1. Nebude-li poplatek zaplacen včas nebo ve správné výši, vyměří správce poplatku poplatek 

platebním výměrem. Včas nezaplacený poplatek nebo jeho nezaplacenou část může správce 

poplatku zvýšit až na trojnásobek. Vyměřený poplatek se zaokrouhluje na celé koruny nahoru.  

2. Pokud poplatník nesplní svoji oznamovací povinnost stanovenou touto vyhláškou, může mu 

správce poplatku uložit pokutu za nesplnění povinnosti nepeněžité povahy ve smyslu ustanovení § 

37 a 37a zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů. 
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Příloha č. 1 k obecně závazné vyhlášceObce Loukov č.4/2008, o místním poplatku za provoz systému 
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování  komunálních odpadů 

 
 

Rozúčtování nákladů na sběr a svoz  
netříděného komunálního odpadu na osobu  

dle § 10b odst. 3 písm. b) zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů 
 

 

 

 

 

Finanční náklady na svoz a uložení netříděného komunálního odpadu od občanů obce Loukova za rok 2007: 

 

  Celkové náklady na svoz komunálního odpadu uloženého do popelnic      345 170,- Kč 

  Celkové náklady na svoz a uložení ostatního netříděného komunálního odpadu             32 966,-Kč   

 
 
Celkové náklady na svoz a uložení netříděného komunálního odpadu        378 136,- Kč 
 
 
 
 
Počet obyvatel obce Loukova 1. 1. 2007:                                                      955 
 
 
 
 
Finanční náklad na svoz a uložení netříděného komunálního odpadu 
na 1 obyvatele obce Loukova v roce 2007 :                                       396,- Kč 
 


