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ZASTUPITELSTVO OBCE 

 
 

Obecně závazná vyhláška  
obce Katusice 

č. 1/2022 

o místním poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci 
 
 
Zastupitelstvo obce Katusice schvaluje a vydává dne 30.11.2022 usnesením č. 133/11a/2022 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 odkládání komunálního 
odpadu z nemovité věci: 

 
Čl. 1 

Základní ustanovení 

1) Obec Katusice (dále jen „obec“) zavádí místní poplatek za odkládání komunálního odpadu 
z nemovité věci1 (dále jen „poplatek“). 

2) Správcem poplatku je Obecní úřad Katusice2. 

 
Čl. 2 

Předmět poplatku, poplatník a plátce 

1) Předmětem poplatku3 je odkládání směsného komunálního odpadu z jednotlivé nemovité věci 
zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci, která se nachází na území obce 
(dále jen „nemovitá věc“). 

2) Poplatníkem poplatku4 je: 

- fyzická osoba, která má v nemovité věci bydliště,  

- vlastník nemovité věci, ve které nemá bydliště žádná fyzická osoba. 

3) Plátcem poplatku5 je:  

- společenství vlastníků jednotek, pokud pro dům vzniklo, 

- vlastník nemovité věci v ostatních případech. 

4) Plátce poplatku je povinen vybrat poplatek od poplatníka6. 

                                                           
1 § 10d odst. 1) písm. b) 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 § 10j zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů 
4 § 10i zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů 
5 § 10n odst. 1) zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů 
6 § 10n odst. 2) zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů 
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Čl. 3 
Ohlašovací povinnost 

1) Plátce poplatku je povinen podat správci poplatku ohlášení7, a to do 15ti dnů ode dne účinnosti této 
obecně závazné vyhlášky nebo do 15ti dnů ode dne, kdy se stal plátcem poplatku. Skutečnost, že 
plátce poplatku pozbyl postavení plátce poplatku, je plátce poplatku povinen ohlásit správci 
poplatku do 15ti dnů ode dne, kdy tato skutečnost nastala. 

2) V rámci ohlašovací povinnosti plátce poplatku uvede údaje podle zákona o místních poplatcích8, 
identifikaci nemovité věci údaji dle katastru nemovitostí, počet, objem a frekvenci svozu sběrných 
nádob pro shromažďování směsného komunálního odpadu pro uvedenou nemovitou věc. 

3) Plátce poplatku je povinen ohlásit správci poplatku do 15ti dnů jakékoliv změny v ohlášených 
skutečnostech. 

4) Ohlašovací povinnost se nevztahuje na údaje zveřejněné pro tyto účely správcem poplatku na 
úřední desce9. 

 
Čl. 4 

Základ poplatku 

1) Základem dílčího poplatku10 je kapacita soustřeďovacích prostředků (sběrných nádob) na směsný 
komunální odpad pro nemovitou věc za kalendářní měsíc v litrech připadající na poplatníka. 

2) Minimální základ dílčího poplatku činí 60 l.  

 
Čl. 5 

Sazba poplatku a osvobození od poplatku 

Sazba poplatku činí 0,50 Kč/litr. 

 
Čl. 6 

Splatnost poplatku 

1) Poplatek je na příslušný kalendářní rok splatný nejpozději do 31. března příslušného kalendářního 
roku.  

2) Vznikne-li poplatková povinnost během roku po datu splatnosti uvedeném v odstavci 1) tohoto 
článku, je poplatek splatný do 30ti dnů od vzniku poplatkové povinnosti. 

 
Čl. 7 

Přechodné ustanovení 

Práva a povinnosti vyplývající z obecně závazné vyhlášky obce uvedené v ust. Čl. 8 odst. 1) této obecně 
závazné vyhlášky, týkající se poplatkové povinnosti, zůstávají nedotčena a posuzují se podle uvedené 
obecně závazné vyhlášky a dosavadních právních předpisů. 

 
Čl. 8 

Závěrečná ustanovení 

1) Zrušuje se obecně závazná vyhláška obce Katusice č. 2/2021 o místním poplatku za obecní systém 
odpadového hospodářství, ze dne 25.10.2021. 

                                                           
7 § 14a zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů 
8 § 14a odst. 2) a 3) zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů 
9 § 14a odst. 5) zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů 
10 § 10k zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů 



2) Obecně závazná vyhláška obce Katusice č. 1/2021 o obecním systému odpadového hospodářství na 
území obce Katusice, ze dne 25.10.2021, se mění takto: 

V ust. Čl. 4 odst. 2) se za slova „1x za týden“ doplňují slova „a 1x za 14 dnů“. 

3) Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem 1.1.2023. 

 
 
 

_______________________    _______________________ 
 Bc. Marie Flodrmanová     Mgr. Věra Štencová  

místostarostka      starostka obce 
 
 
 

 

 


