Místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů
Účinnost od 1. 1. 2021
Komunální odpad
Práva a povinnosti poplatníků za komunální odpad jsou vymezeny v Obecně
závazné vyhlášce obce Rohatec č. 1/2019 o místních poplatcích (dále jen „poplatek
za komunální odpad“).
Poplatník:
1. Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání

a odstraňování komunálních odpadů platí:
a. fyzická osoba přihlášená v obci,
b. fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci,

byt nebo rodinný dům, ve kterých není přihlášená žádná fyzická osoba, a to
ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu; má-li ke stavbě
určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinnému domu vlastnické právo
více osob, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně.
2. Za fyzické osoby tvořící domácnost může poplatek platit jedna osoba. Za fyzické

osoby žijící v rodinném nebo bytovém domě může poplatek platit vlastník nebo
správce. Osoby, které platí poplatek za více fyzických osob, jsou povinny správci
poplatku oznámit jméno, popřípadě jména, příjmení a data narození osob, za
které poplatek platí.
Ohlašovací povinnost:
1. Poplatník je povinen ohlásit správci poplatku vznik své poplatkové povinnosti

nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy mu povinnost platit tento poplatek vznikla.
2. V ohlášení poplatník uvede kromě údajů uvedených ve vyhlášce rovněž údaje

rozhodné pro stavení poplatku, zejména evidenční nebo popisné číslo stavby
určené k individuální rekreaci nebo rodinného domu; není-li stavba nebo dům
označena evidenčním nebo popisným číslem, uvede poplatník parcelní číslo
pozemku, na kterém je tato stavba umístěna. V případě bytu je poplatník
povinen ohlásit orientační nebo popisné číslo stavby, ve které se byt nachází, a
číslo bytu, popřípadě popis umístění v budově, pokud nejsou byty očíslovány.
3. Ve lhůtě podle odst. 1 je poplatník povinen ohlásit správci poplatku zánik své
poplatkové povinnosti v důsledku změny přihlášení nebo v důsledku změny
vlastnictví ke stavbě určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinnému domu.

Sazba poplatku:
1. Sazba poplatku činí 540,- Kč a je tvořena:

1. z částky 250,- Kč za osobu a kalendářní rok a
2. z částky 290,- Kč za osobu a kalendářní rok. Tato částka je stanovena
na základě rozúčtování nákladů na sběr a svoz netříděného komunálního
odpadu na osobu.
2. Rozúčtování skutečných nákladů obce předchozího kalendářního roku na sběr
a svoz netříděného komunálního odpadu na osobu je obsaženo v příloze č. 3
vyhlášky, která tvoří její nedílnou součást.

3. V případě změny místa přihlášení fyzické osoby, změny vlastnictví stavby
určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinného domu nebo změny umístění
v průběhu kalendářního roku, se poplatek platí v poměrné výši, která odpovídá
počtu kalendářních měsíců přihlášení, vlastnictví nebo umístění v příslušném
kalendářním roce. Dojde-li ke změně v průběhu kalendářního měsíce, je pro
stanovení počtu měsíců rozhodný stav k poslednímu dni tohoto měsíce.

Jak lze zaplatit poplatek za komunální odpad:
 hotově na pokladně obecního úřadu na adrese Květná 359/1, Rohatec
 platební kartou na výše uvedené pokladně
 hotově úhradou složenky na pobočkách České pošty
 bezhotovostním bankovním převodem na účet 23327671/0100
 prostřednictvím soustředěného inkasa plateb obyvatelstva, tzv. SIPO
Z výše uvedených možností doporučujeme používat platbu prostřednictvím tzv.
SIPO. Tento způsob je nejvýhodnější, a to jak z finančního hlediska, tak také
z hlediska časového. Abyste tento způsob platby mohli využívat, je nutné
nahlásit číslo Vašeho SIPO.
Jak je stanovena splatnost poplatků, nároky na osvobození a úlevy,
odpovědnost za zaplacení poplatku:
Vše je podrobně uvedeno v Obecně závazné vyhlášce obce Rohatec č. 1/2019
o místních poplatcích.
Na koho se obrátit:
Obecní úřad Rohatec, Květná 359/1, 696 01 Rohatec, dveře č. 7.
Petra Navrátilová, tel. 518 360 090, e-mail: info@rohatec.cz

