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ZASTUPITELSTVO OBCE 

 

 
Obecně závazná vyhláška 

obce Katusice 
č. 2/2021 

 
o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství 

 
Zastupitelstvo obce Katusice schvaluje a vydává dne 25.10.2021 usnesením č. 105/10/2021 v souladu 
s ust. § 10 písm. d), § 35 a § 84 odst. 2) písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), 
ve znění pozdějších předpisů, a s ust. § 14 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění 
pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku o místním poplatku za obecní systém 
odpadového hospodářství: 

 
Čl. 1 

Základní ustanovení 

1) Obec Katusice zavádí místní poplatek za obecní systém odpadového hospodářství
1
 (dále jen 

„poplatek“). 

2) Správcem poplatku je Obecní úřad Katusice
2
. 

3) Poplatníkem poplatku
3
 je: 

- fyzická osoba přihlášená v obci Katusice, 

- vlastník nemovité věci zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci, ve které 
není přihlášena žádná fyzická osoba a která je umístěna na území obce Katusice. 

 
Čl. 2 

Ohlašovací povinnost 

1) Poplatník je povinen správci poplatku ohlásit
4
 vznik poplatkové povinnosti do 15ti dnů ode dne, 

kdy tato skutečnost nastala. 

2) V rámci ohlašovací povinnosti poplatník uvede údaje podle zákona o místních poplatcích
5
. 

Poplatník, který je vlastníkem nemovité věci na území obce zahrnující byt, rodinný dům nebo 
stavbu pro rodinnou rekreaci, ve které není přihlášena žádná fyzická osoba, uvede rovněž 
identifikační údaje nemovité věci zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci 
podle katastru nemovitostí

5
. 

3) Poplatník je povinen správci poplatku ohlásit údaje rozhodné pro osvobození od poplatku 
nejpozději do 15ti dnů od skutečnosti zakládající nárok na osvobození. V případě, že poplatník 
nesplní povinnost ohlásit údaje rozhodné pro osvobození od poplatku v těchto lhůtách, nárok na 
osvobození zaniká

6
. 

4) Poplatník je povinen ohlásit správci poplatku jakékoliv změny v ohlášených skutečnostech, a to do 
15ti dnů ode dne, kdy změna nastala. 

                                                           
1
 § 10d odst. 1) písm. a) zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů 

2
 § 15 odst. 1) zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů  

3
 § 10e zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů 

4
 § 14a zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů 

5
 § 14a odst. 2) písm. c) zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů 

6
 § 14a odst. 6) zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů 



5) Povinnosti podle odstavců 1) až 4) se vztahují i na poplatníky, kteří jsou od poplatku osvobozeni. 

6) Ohlašovací povinnost se nevztahuje na údaje zveřejněné pro tyto účely správcem poplatku na 
úřední desce

7
. 

 
Čl. 3 

Sazba poplatku 

1) Sazba poplatku činí za kalendářní rok pro: 

A. fyzickou osobu přihlášenou
8
 v obci      750,-Kč 

B. vlastníka nemovité věci zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu  
pro rodinnou rekreaci, ve které není přihlášena žádná fyzická  
osoba a která je umístěna na území obce     750,-Kč. 

2) Spoluvlastníci nemovité věci zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci jsou 
povinni plnit poplatkovou povinnost společně a nerozdílně

9
. 

 
Čl. 4 

Osvobození od poplatku 

Od poplatku jsou nad rámec ust. § 10g zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění 
pozdějších předpisů, osvobozeni poplatníci: 
a) kteří pobývají celoročně v zahraničí 
b) kteří jsou přihlášeni na území obce Katusice (včetně osob hlášených na ohlašovně - na Obecním 

úřadě Katusice), avšak na území obce Katusice se prokazatelně dlouhodobě (více jak šest /6/ po 
sobě jdoucích měsíců v kalendářním roce) nezdržují 

c) vlastníci nemovité věci nacházející se na území obce Katusice zahrnující byt, rodinný dům nebo 
stavbu pro rodinnou rekreaci, ve které není přihlášena žádná fyzická osoba a na niž bylo vydáno 
rozhodnutí o demolici stavby 

d) vlastníci nemovité věci nacházející se na území obce Katusice zahrnující byt, rodinný dům nebo 
stavbu pro rodinnou rekreaci, ve které není přihlášena žádná fyzická osob, pokud je alespoň jeden 
z vlastníků přihlášen na území obce Katusice, a to v případě, že uvedená nemovitá věc není 
způsobilá k užívání z důvodů jejího stavebně technického stavu nebo není fakticky v průběhu 
kalendářního roku k bydlení či rekreaci využívána. 

 
Čl. 5 

Splatnost poplatku 

1) Poplatek je splatný bez vyměření vždy nejpozději do 31. března každého roku.  

2) Vznikne-li poplatková povinnost během roku po 31. březnu, je poplatek splatný nejpozději do 30ti 

dnů od vzniku poplatkové povinnosti. 

  
Čl. 6 

Přechodná ustanovení 

1) Splnění ohlašovací povinnosti ke vzniku poplatkové povinnosti poplatníkem místního poplatku za 
provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních 
odpadů před účinností této obecně závazné vyhlášky podle dosavadních právních předpisů obce 

                                                           
7
 § 14a odst. 5) zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů 

8
 § 16c zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů 
Za přihlášení fyzické osoby se pro účely této obecně závazné považuje: 
a) přihlášení k trvalému pobytu podle zákona o evidenci obyvatel,  
b) ohlášení místa pobytu podle zákona o pobytu cizinců na území České republiky, zákona o azylu nebo zákona o dočasné 
ochraně cizinců, jde-li o cizince, 

1. kterému byl povolen trvalý pobyt, 
2. který na území České republiky pobývá přechodně po dobu delší než 3 měsíce, 
3. který je žadatelem o udělení mezinárodní ochrany nebo osobou strpěnou na území podle zákona o azylu anebo 

žadatelem o poskytnutí dočasné ochrany podle zákona o dočasné ochraně cizinců, nebo 
4. kterému byla udělena mezinárodní ochrana nebo jde o cizince požívajícího dočasné ochrany cizinců. 

9
 § 10p zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů 



se považuje za splnění ohlašovací povinnosti ke vzniku poplatkové povinnosti podle této obecně 
závazné vyhlášky. 

2) Pro poplatkovou povinnost a práva a povinnosti s ní související, vzniklou přede dnem nabytí 
účinnosti této obecně závazné vyhlášky, se použije obecně závazná vyhláška uvedená v ust. Čl. 7 
odst. 1) této obecně závazné vyhlášky. 

 
Čl. 7 

Závěrečná ustanovení 

1) Zrušuje se obecně závazná vyhláška obce Katusice č. 5/2020 o místním poplatku za provoz 
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, 
ze dne 30.11.2020. 

2) Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem 1.1.2022. 
 
 
 
 

_______________________    _______________________ 
 Bc. Marie Flodrmanová     Mgr. Věra Štencová 

místostarostka obce     starostka obce 
 
 
 
 
 
Vyvěšeno na úřední desce OÚ Katusice: 26.10.2021   
Současně zveřejněno na elektronické úřední desce. 
 
Sejmuto: ………….. 
 
 
 
 
 
 
 

 


