
Městys Zápy  
 

Obecně závazná vyhláška městyse Zápy č.7/2007,  o místním poplatku za provoz 
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování 

komunálních odpadů, ze dne 18.12.2007 
 
 

Zastupitelstvo městyse  Zápy  vydalo  dne 18.prosince   2007,  podle ustanovení  §14  zákona 
č.565/1990 Sb., o místních poplatcích,ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ustanovením 
§10 a §84 zákona č.128/2000 Sb.,o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů,  tuto 
Obecně závaznou vyhlášku: 
 

Čl.I. 
Základní ustanovení 

 
1) městys Zápy zavádí a vybírá tento poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, 

přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 
2) výkon správy místního poplatku provádí úřad městyse Zápy, na řízení o poplatku se 

vztahuje zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích a 337/1990 Sb., o správě daní a 
poplatků,  ve znění pozdějších předpisů 

 
 

Čl. II . 
Poplatník 

 
a)  je fyzická osoba, která má v městysi trvalý pobyt, za domácnost může být poplatek 

odváděn společným zástupcem rodiny 
b) je 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 

c) od poplatku jsou osvobozeny fyzické osoby starší 80 let 
 

 
Čl. III. 

Oznamovací povinnost 
 

1) poplatník stanovený v Čl. II. této vyhlášky je povinen oznámit písemně nebo ústně 
správci poplatku nejpozději do 15ti dnů ode dne, kdy mu povinnost platit tento 
poplatek vznikla  

a/    jméno, příjmení, datum narození 
b/   evidenční nebo popisné číslo stavby určené nebo sloužící k individuální rekreaci 
2) poplatníci stanovení Čl. II této vyhlášky, jsou povinni stejným způsobem a ve stejné 

oznamovací lhůtě nahlásit správci poplatku zánik své poplatkové povinnosti 
v důsledku změny  trvalého pobytu nebo změny vlastnictví ke stavbě určené 
k individuální rekreaci 

 
 
 
 



 
Čl. IV. 

Sazba poplatku 
 

      1)  Výše  poplatku pro poplatníka podle Čl.1 písm.a) této vyhlášky činí 470,-Kč a je   
      tvořena  
a) z částky 220,- Kč za kalendářní rok a 
b) z částky 250,-Kč za kalendářní rok tato částka je stanovena podle skutečných nákladů 

městyse z předchozího roku, na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu. 
Skutečné náklady na svoz komunálního odpadu činily 366.020,-Kč a byly 
rozúčtovány jednotlivě na 665 poplatníků, náklady na jednoho obyvatele činily 
550,40Kč. 

2)   Výše poplatku pro poplatníka  podle Čl.I. písm. b) této vyhlášky činní 500,- Kč a je     
       tvořena  
a) z částky 250,- Kč za kalendářní rok 
b) z částky 250,- Kč za kalendářní rok, podle skutečných nákladů městyse viz bod 1), 

písm. b) 
 

 
V. 

Splatnost poplatku 
 

1) poplatek je splatný jednorázově, nejpozději do posledního dne měsíce února 
příslušného kalendářního roku nebo ve dvou stejných splátkách a to k poslednímu dni 
měsíce února a k 31. červenci příslušného kalendářního roku 

2) vznikne-li poplatková povinnost během roku, poplatek je splatný ( v poměrné části dle 
počtu měsíců), do 30ti dnů ode dne vzniku poplatkové povinnosti 

3) poplatek je splatný v hotovosti na úřadu Zápy, poštovní poukázkou nebo převodem na 
účet městyse Zápy 

4) pokud poplatník nesplní svoji poplatkovou povinnost, stanovenou touto obecně 
závaznou vyhláškou, lze dlužné částky  vyměřit nebo doměřit  platebním výměrem dle 
zákona č. 337/1992, § 37, o správě daní a poplatků 

 
VI. 

Zrušovací ustanovení 
Touto Obecně závaznou vyhláškou se ruší Čl. 1, písmeno e) a  Hlava V., obecně závazné 
vyhlášky č. 2/2004 ze dne 5.4.2004, o místních poplatcích (poplatek za provoz systému 
shromažďování, sběru, přepravy, třídění využívání a odstraňování komunálních odpadů), 
ostatní články této Obecně závazné vyhlášky zůstávají beze změn. 
 
 
Tato Obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem  1.1.2008 
 
 
 
 
starosta                                                                                                        místostarostové 
 
vyvěšeno:30.11.2007 
sejmuto: 


