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Městys Nedvědice 
 

Obecně závazná vyhláška č. 1/2020 
o místních poplatcích 

 
Zastupitelstvo městyse Nedvědice se na svém zasedání dne 4.12.2020 usneslo 

vydat na základě § 14 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „zákon o místních poplatcích“), a v souladu s § 10 písm. d)  a  § 84 
odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších 
předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „tato vyhláška“): 
 

 
ČÁST I. 

ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 
 

Čl. 1 
 

Úvodní ustanovení 
 

1) Městys Nedvědice zavádí touto vyhláškou tyto místní poplatky (dále jen „poplatky“): 
 

a) poplatek ze psů, 
b) poplatek z pobytu, 
c) poplatek za užívání veřejného prostranství, 
d) poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání 

a odstraňování komunálních odpadů 
 

2) Správcem poplatku je Úřad městyse Nedvědice (dále jen „správce poplatku“). 1 
  

 
ČÁST II. 

POPLATEK ZE PSŮ 

  Čl. 2 
Poplatník a předmět poplatku 

1) Poplatek ze psů platí držitel psa. Držitelem je pro účely tohoto poplatku osoba, která je 
přihlášená nebo má sídlo na území České republiky (dále jen „poplatník“).2 

2) Poplatek ze psů se platí ze psů starších 3 měsíců.3 
 

 
                                                 
1§ 15 odst. 1 zákona o místních poplatcích 
2 § 2 odst. 1 zákona o místních poplatcích 
3 § 2 odst. 2 zákona o místních poplatcích 
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Čl. 3 
Ohlašovací povinnost 

(1) Poplatník je povinen ohlásit správci poplatku vznik své poplatkové povinnosti do 15 dnů ode 
dne, kdy se pes stal starším tří měsíců, nebo ode dne, kdy nabyl psa staršího tří měsíců. Ve 
lhůtě 15 dnů je povinen ohlásit také zánik své poplatkové povinnosti (např. úhyn psa, jeho 
ztrátu, darování nebo prodej). 

(2) Povinnost ohlásit držení psa má i osoba, která je od poplatku osvobozena. 

(3) V ohlášení poplatník uvede4  

a) jméno, popřípadě jména, a příjmení nebo název, obecný identifikátor, byl-li přidělen, 
místo pobytu nebo sídlo, sídlo podnikatele, popřípadě další adresu pro doručování; 
právnická osoba uvede též osoby, které jsou jejím jménem oprávněny jednat v 
poplatkových věcech, 

b) čísla všech svých účtů u poskytovatelů platebních služeb, včetně poskytovatelů těchto 
služeb v zahraničí, užívaných v souvislosti s podnikatelskou činností, v případě, že 
předmět poplatku souvisí s podnikatelskou činností poplatníka, 

c) další údaje rozhodné pro stanovení poplatku, zejména stáří a počet držených psů, 
včetně skutečností zakládajících vznik nároku na úlevu nebo osvobození od poplatku.  

(4) Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je poplatník povinen tuto změnu oznámit do 
15 dnů  ode dne, kdy nastala.5 

(5) Povinnost ohlásit údaj podle odst. 3 nebo jeho změnu se nevztahuje na údaj, který může 
správce poplatku automatizovaným způsobem zjistit z rejstříků nebo evidencí, do nichž má 
zřízen automatizovaný přístup. Okruh těchto údajů zveřejní správce poplatku na své úřední 
desce.6 

Čl. 4 
Sazba poplatku 

Sazba poplatku za kalendářní rok činí: 
a) za jednoho psa        300,00 Kč, 
b) za druhého a každého dalšího psa téhož držitele    300,00  Kč, 
c) za psa, jehož držitelem je osoba starší 65 let    200,00  Kč, 
d) za druhého a každého dalšího psa téhož držitele, kterým je osoba starší 65 let                    

…………………………………………………………………………………200,00 Kč. 

Čl. 5  
Splatnost poplatku  

(1) Poplatek je splatný nejpozději do 30. 6. příslušného kalendářního roku. 

(2) Vznikne-li poplatková povinnost po datu splatnosti uvedeném v odstavci 1, je poplatek 
splatný nejpozději do 15. dne měsíce, který následuje po měsíci, ve kterém poplatková 
povinnost vznikla nejpozději však do konce příslušného kalendářního roku). 

                                                 
4 § 14a odst. 2 zákona o místních poplatcích 
5 § 14a odst. 4 zákona o místních poplatcích 
6
 § 14a odst. 5 zákona o místních poplatcích 
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Čl. 6 
Osvobození  

(1) Od poplatku ze psů je osvobozen držitel psa, kterým je osoba nevidomá, osoba, která je 
považována za závislou na pomoci jiné fyzické osoby podle zákona upravujícího sociální 
služby, osoba, která je držitelem průkazu ZTP nebo ZTP/P, osoba provádějící výcvik psů 
určených k doprovodu těchto osob, osoba provozující útulek pro zvířata nebo osoba, které 
stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní právní předpis7.  
 

(2) Údaj rozhodný pro osvobození  dle odst. 1 tohoto článku je poplatník povinen ohlásit ve lhůtě 
do 30 dnů od skutečnosti zakládající nárok na osvobození nebo úlevu. 
 

(3) V případě, že poplatník nesplní povinnost ohlásit údaj rozhodný pro osvobození ve lhůtách 
stanovených touto vyhláškou nebo zákonem, nárok na osvobození zaniká.8 
 

Čl. 7 
Navýšení poplatku  

(1) Nebudou-li poplatky zaplaceny poplatníkem včas nebo ve správné výši, vyměří mu správce 
poplatku poplatek platebním výměrem nebo hromadným předpisným seznamem.9 

(2) Včas nezaplacené poplatky nebo část těchto poplatků může správce poplatku zvýšit až na 
trojnásobek; toto zvýšení je příslušenstvím poplatku sledujícím jeho osud.10 

Čl. 8 
Odpovědnost za zaplacení poplatku11 

(1) Vznikne-li nedoplatek na poplatku poplatníkovi, který je ke dni splatnosti nezletilý  
a nenabyl plné svéprávnosti nebo který je ke dni splatnosti omezen ve svéprávnosti  
a byl mu jmenován opatrovník spravující jeho jmění, přechází poplatková povinnost tohoto 
poplatníka na zákonného zástupce nebo tohoto opatrovníka; zákonný zástupce nebo 
opatrovník má stejné procesní postavení jako poplatník. 

(2) V případě podle odstavce 1 vyměří správce poplatku poplatek zákonnému zástupci nebo 
opatrovníkovi poplatníka. 

(3) Je-li zákonných zástupců nebo opatrovníků více, jsou povinni plnit poplatkovou povinnost 
společně a nerozdílně. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
7 § 2 odst. 2 zákona o místních poplatcích 
8 § 14a odst. 6 zákona o místních poplatcích 
9 § 11 odst. 1 zákona o místních poplatcích 
10 § 11 odst. 3 zákona o místních poplatcích 
11

 § 12 zákona o místních poplatcích 
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ČÁST III. 
POPLATEK Z POBYTU 

Čl. 9 
Předmět, poplatník a plátce poplatku 

(1) Předmětem poplatku je úplatný pobyt trvající nejvýše 60 po sobě jdoucích kalendářních dnů 

u jednotlivého poskytovatele pobytu. Předmětem poplatku není pobyt, při kterém je na 

základě zákona omezována osobní svoboda.12 

(4) Poplatníkem poplatku je osoba, která v obci není přihlášená  (dále jen „poplatník“).13 

(5) Plátcem poplatku je poskytovatel úplatného pobytu (dále jen „plátce“). Plátce je povinen 

vybrat poplatek od poplatníka.14 

 

Čl. 10 
Ohlašovací povinnost 

(1) Plátce je povinen podat správci poplatku ohlášení nejpozději do 8 dnů od zahájení činnosti 

spočívající v poskytování úplatného pobytu. Ukončení této činnosti plátce ohlásí správci 

poplatku ve lhůtě 8 dnů. 

(2) V ohlášení plátce uvede15  

a) jméno, popřípadě jména, a příjmení nebo název, obecný identifikátor, byl-li přidělen, 

místo pobytu nebo sídlo, sídlo podnikatele, popřípadě další adresu pro doručování; 

právnická osoba uvede též osoby, které jsou jejím jménem oprávněny jednat v 

poplatkových věcech, 

b) čísla všech svých účtů u poskytovatelů platebních služeb, včetně poskytovatelů těchto 

služeb v zahraničí, užívaných v souvislosti s podnikatelskou činností, v případě, že 

předmět poplatku souvisí s podnikatelskou činností plátce, 

c) další údaje rozhodné pro stanovení poplatku, zejména místa a zařízení, případně též 

období roku, v nichž poskytuje pobyt.  

(3) Plátce, který nemá sídlo nebo bydliště na území členského státu Evropské unie, jiného 

smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru nebo Švýcarské konfederace, 

uvede kromě údajů požadovaných v odstavci č.2 adresu svého zmocněnce v tuzemsku pro 

doručování.16 

(4) Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je plátce povinen tuto změnu oznámit do 15 

dnů ode dne, kdy nastala.17 

                                                 
12

 § 3a  zákona o místních poplatcích 
13

 § 3  zákona o místních poplatcích 
14

 § 3f  zákona o místních poplatcích 
15 § 14a odst. 2 zákona o místních poplatcích 
16 § 14a odst. 3 zákona o místních poplatcích 
17 § 14a odst. 4 zákona o místních poplatcích 
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(5) Povinnost ohlásit údaj podle odst. 2 nebo jeho změnu se nevztahuje na údaj, který může 

správce poplatku automatizovaným způsobem zjistit z rejstříků nebo evidencí, do nichž má 

zřízen automatizovaný přístup. Okruh těchto údajů zveřejní správce poplatku na své úřední 

desce.18 
 

Čl. 11 
Evidenční povinnost19 

(1) Plátce je povinen vést v listinné nebo elektronické podobě evidenční knihu za každé zařízení 

nebo místo, kde poskytuje úplatný pobyt. Do evidenční knihy zapisuje údaje týkající se 

fyzické osoby, které poskytuje úplatný pobyt. 

(2) Údaji podle odstavce 1 jsou 

a) den počátku a den konce pobytu,  

b) jméno, popřípadě jména, příjmení a adresa místa přihlášení nebo obdobného místa 

v zahraničí, 

c) datum narození, 

d) číslo a druh průkazu totožnosti, kterým může být 

1. občanský průkaz,  

2. cestovní doklad,  

3. potvrzení o přechodném pobytu na území,  

4. pobytová karta rodinného příslušníka občana Evropské unie,  

5. průkaz o povolení k pobytu, 

6. průkaz o povolení k pobytu pro cizince,  

7. průkaz o povolení k trvalému pobytu,  

8. průkaz žadatele o udělení mezinárodní ochrany, nebo 

9. průkaz žadatele o poskytnutí dočasné ochrany, a 

e) výše vybraného poplatku, nebo důvod osvobození od poplatku. 

(3)  Zápisy do evidenční knihy musí být vedeny správně, úplně, průkazně, přehledně, 

srozumitelně, způsobem zaručujícím trvalost zápisů a musí být uspořádány postupně 

z časového hlediska. 

(4)  Plátce je povinen uchovávat evidenční knihu po dobu 6 let ode dne provedení posledního 

zápisu. 

 

Čl. 12 
Evidenční povinnost ve zjednodušeném rozsahu20 

(1)  Plátce, který jako pořadatel kulturní nebo sportovní akce poskytuje úplatný pobyt účastníkům 

této akce, může plnit evidenční povinnost ve zjednodušeném rozsahu, pokud  

a) důvodně předpokládá, že poskytne pobyt nejméně 1000 účastníkům této akce, a 

b) oznámí záměr plnit evidenční povinnost ve zjednodušeném rozsahu nejméně 60 dnů 

přede dnem zahájení poskytování pobytu správci poplatku. 

                                                 
18

 § 14a odst. 5 zákona o místních poplatcích 
19

  § 3g  zákona o místních poplatcích 
20 § 3h zákona o místních poplatcích 
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(2) Plátce v oznámení podle odstavce 1 písm. b) odůvodní předpokládaný počet účastníků akce, 

kterým bude poskytnut úplatný pobyt, a uvede o kulturní nebo sportovní akci alespoň údaje o 

a) dni počátku a dni konce konání této akce, 

b) názvu a druhu této akce, a 

c) jednotlivých zařízeních nebo místech, ve kterých se bude pobyt poskytovat. 

(3)    Správce poplatku rozhodnutím zakáže plátci oznámené plnění evidenční povinnosti ve 

zjednodušeném rozsahu, nelze-li předpokládat splnění podmínek podle odstavce 1. 

O zákazu plnění evidenční povinnosti ve zjednodušeném rozsahu rozhodne správce 

poplatku nejpozději do 15 dnů ode dne oznámení podle odstavce 1 písm. b). 

(4)     Při plnění evidenční povinnosti ve zjednodušeném rozsahu se v evidenční knize vedou 

pouze  

a) údaje podle odstavce 2 písm. a) až c) a  

b) souhrnné údaje o počtu účastníků, kterým byl poskytnut pobyt, a o výši vybraného 

poplatku v členění podle  

1. dne poskytnutí pobytu, 

2. zařízení nebo místa, ve kterých byl pobyt poskytnut, a 

3. důvodu osvobození. 

Čl. 13 
Sazba poplatku 

Sazba poplatku činí 10,00 Kč za každý započatý den pobytu, s výjimkou dne jeho počátku. 

          Čl. 14  
Splatnost poplatku  

Plátce odvede vybraný poplatek správci poplatku nejpozději do 30 dne následujícího měsíce 

příslušného pololetí. 

Čl. 15 
Osvobození  

(3) Od poplatku z pobytu je osvobozena osoba 21 

a) nevidomá, osoba, která je považována za závislou na pomoci jiné fyzické osoby podle 

zákona upravujícího sociální služby, osoba, která je držitelem průkazu ZTP/P, a její 

průvodce, 

b) mladší 18 let, 

c) hospitalizovaná na území obce ve zdravotnickém zařízení poskytovatele lůžkové péče 

s výjimkou osoby, které je poskytována lázeňská léčebně rehabilitační péče 

1. hrazená jako příspěvková lázeňská léčebně rehabilitační péče podle zákona 

upravujícího veřejné zdravotní pojištění, nebo  

2. nehrazená z veřejného zdravotního pojištění, 

______________________ 
21 § 3b odst.1 zákona o místních poplatcích 
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d) pečující o děti na zotavovací akci nebo jiné podobné akci pro děti podle zákona 

upravujícího ochranu veřejného zdraví konané na území obce nebo 

e) vykonávající na území obce sezónní práci 22 pro právnickou nebo podnikající fyzickou 

osobu nebo 

f)  pobývající na území obce 

1. ve školském zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy anebo školském 

zařízení pro preventivně výchovnou péči anebo v zařízení pro děti vyžadující 

okamžitou pomoc,  

2. v zařízení poskytujícím ubytování podle zákona upravujícího sociální služby, 

3. v zařízení sloužícím k pomoci lidem v ohrožení nebo nouzi provozovaném veřejně 

prospěšným poplatníkem daně z příjmů právnických osob, nebo 

4. za účelem výkonu záchranných nebo likvidačních prací podle zákona 

o integrovaném záchranném systému. 

(2)  Od poplatku z pobytu je osvobozen příslušník bezpečnostního sboru, voják  

v činné službě, státní zaměstnanec nebo zaměstnanec České republiky pobývající   

na území obce v zařízení ve vlastnictví České republiky nebo této obce v souvislosti  

s plněním služebních nebo pracovních úkolů.23 

Čl. 16 
Navýšení poplatku  

(1) Nebudou-li poplatky odvedeny plátcem včas nebo ve správné výši, vyměří mu správce 

poplatku poplatek platebním výměrem k přímé úhradě.24 

(2) Včas neodvedené poplatky nebo část těchto poplatků může správce poplatku zvýšit až na 

trojnásobek; toto zvýšení je příslušenstvím poplatku sledujícím jeho osud.25 

 
Čl. 17 

Přechodné ustanovení 

Osoba, která je plátcem poplatku z pobytu podle této vyhlášky a poskytovala úplatný pobyt 

nebo přechodné ubytování za úplatu přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky, je povinna 

splnit ohlašovací povinnost podle Čl. 10 této vyhlášky do 8 dnů ode dne nabytí její účinnosti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________________________ 
22 § 3b odst.3 zákona o místních poplatcích 
23 § 3b odst. 2 zákona o místních poplatcích 
24 § 11 odst. 2 zákona o místních poplatcích 
25 § 11 odst. 3 zákona o místních poplatcích 
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ČÁST IV. 
POPLATEK ZA UŽÍVÁNÍ VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ 

 
 

Čl.18 
Předmět poplatku a poplatník 

(1) Poplatek za užívání veřejného prostranství se vybírá za zvláštní užívání veřejného 

prostranství, kterým se rozumí provádění výkopových prací, umístění dočasných staveb        

a zařízení sloužících pro poskytování prodeje a služeb, pro umístění stavebních nebo 

reklamních zařízení, zařízení cirkusů, lunaparků a jiných obdobných atrakcí, umístění 

skládek, vyhrazení trvalého parkovacího místa a užívání tohoto prostranství pro kulturní, 

sportovní a reklamní akce nebo potřeby tvorby filmových a televizních děl.26 

(2) Poplatek za užívání veřejného prostranství platí fyzické i právnické osoby, které užívají 

veřejné prostranství způsobem uvedeným v odstavci 1 (dále jen „poplatník“).27 

Čl. 19   
Veřejná prostranství  

 

 Poplatek se platí za užívání veřejných prostranství, která jsou uvedena jmenovitě v příloze 

č. 1 za k.ú. Nedvědice pod Pernštejnem a v příloze č. 2. za k.ú. Pernštejn. Tyto přílohy tvoří 

nedílnou součást této vyhlášky. 

Čl. 20 
Ohlašovací povinnost 

(1) Poplatník je povinen ohlásit zvláštní užívání veřejného prostranství správci poplatku 

nejpozději 5 dní před zahájením užívání veřejného prostranství. V případě užívání veřejného 

prostranství po dobu kratší než 5 dní, je povinen splnit ohlašovací povinnost nejpozději v den 

zahájení užívání veřejného prostranství. Pokud tento den připadne na sobotu, neděli nebo 

státem uznaný svátek, je poplatník povinen splnit ohlašovací povinnost nejblíže následující 

pracovní den. 

(2) V ohlášení poplatník uvede28 

a) jméno, popřípadě jména, a příjmení nebo název, obecný identifikátor, byl-li přidělen, 
místo pobytu nebo sídlo, sídlo podnikatele, popřípadě další adresu pro doručování; 
právnická osoba uvede též osoby, které jsou jejím jménem oprávněny jednat                  
v poplatkových věcech, 

b) čísla všech svých účtů u poskytovatelů platebních služeb, včetně poskytovatelů těchto 

služeb v zahraničí, užívaných v souvislosti s podnikatelskou činností, v případě, že 

předmět poplatku souvisí s podnikatelskou činností poplatníka, 

__________________________ 
26 § 4 odst. 1 zákona o místních poplatcích 
27 § 4 odst. 2 zákona o místních poplatcích 
28 § 14a odst. 2 zákona o místních poplatcích 
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c) další údaje rozhodné pro stanovení poplatku, zejména předpokládanou dobu, způsob, 

místo a výměru užívání veřejného prostranství, včetně skutečností dokládajících vznik 

nároku na případné osvobození od poplatku. 

(3) Poplatník, který nemá sídlo nebo bydliště na území členského státu Evropské unie, jiného 

smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru nebo Švýcarské konfederace, 

uvede kromě údajů požadovaných v odstavci 2 adresu svého zmocněnce v tuzemsku pro 

doručování.29 

(4) Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je poplatník povinen tuto změnu oznámit do 

15 dnů ode dne, kdy nastala.30 

(5) Povinnost ohlásit údaj podle odst. 2 nebo jeho změnu se nevztahuje na údaj, který může 

správce poplatku automatizovaným způsobem zjistit z rejstříků nebo evidencí, do nichž má 

zřízen automatizovaný přístup. Okruh těchto údajů zveřejní správce poplatku na své úřední 

desce.31 
 

Čl. 21 
Sazba poplatku 

(1) Sazba poplatku činí za každý i započatý m2 a každý i započatý den: 

a) za umístění dočasných staveb a zařízení sloužících pro poskytování služeb     3,00 Kč 

b) za umístění dočasných staveb sloužících pro poskytování prodeje                  10,00 Kč 

c) za umístění zařízení sloužících pro poskytování prodeje                                  10,00 Kč 

d) za umístění stavebních zařízení                                                                          0,50 Kč 

e) za umístění reklamních zařízení                                              do 5 m 2                  10,00 Kč 

                                                                                              nad 5 m 2              20,00 Kč 

f) za umístění zařízení lunaparků a jiných obdobných atrakcí                                5,00 Kč 

g) za umístění zařízení cirkusů                                                                                5,00 Kč 

h) za umístění skládek                                                                                             1,00 Kč 

 

(2) Obec stanovuje poplatek paušální částkou takto: 

         za vyhrazení trvalého parkovacího místa     

a) osobní automobil                500,00 Kč / rok 

b) nákladní automobil          1 000,00 Kč / rok 

c) vlek                                     700,00 Kč / rok 

 

 

 

 

___________________________ 
29 § 14a odst. 3 zákona o místních poplatcích 
30 § 14a odst. 4 zákona o místních poplatcích 
31 § 14a odst. 5 zákona o místních poplatcích 
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Čl. 22 
Splatnost poplatku  

 

(1) Poplatek ve stanovené výši je splatný: 

a) při užívání veřejného prostranství po dobu kratší 2 dnů nejpozději v den zahájení 

užívání veřejného prostranství, 

b) při užívání veřejného prostranství po dobu 2 dnů nebo delší nejpozději v den,             

kdy užívání veřejného prostranství skončilo 

(2) Poplatek stanovený paušální částkou je splatný do 31. 12. příslušného kalendářního roku 

(3) Připadne-li konec lhůty splatnosti na sobotu, neděli nebo státem uznaný svátek, je dnem,   

ve kterém je poplatník povinen svoji povinnost splnit, nejblíže následující pracovní den. 

Čl. 23 

Osvobození  

(1) Poplatek se neplatí: 

a) za vyhrazení trvalého parkovacího místa pro osobu, která je držitelem průkazu ZTP nebo 

ZTP/P, 

b) z akcí pořádaných na veřejném prostranství, jejichž celý výtěžek je odveden na 

charitativní a veřejně prospěšné účely32.  

 

(2) Údaj rozhodný pro osvobození dle odst. 1 tohoto článku je poplatník povinen ohlásit ve lhůtě 
15 dnů ode dne, kdy nastala skutečnost zakládající nárok na osvobození. 

 

(3) V případě, že poplatník nesplní povinnost ohlásit údaj rozhodný pro osvobození ve lhůtách 
stanovených touto vyhláškou nebo zákonem, nárok na osvobození zaniká.33 

 

Čl. 24 
Navýšení poplatku  

(1) Nebudou-li poplatky zaplaceny poplatníkem včas nebo ve správné výši, vyměří mu správce 

poplatku poplatek platebním výměrem nebo hromadným předpisným seznamem.34 

(2) Včas nezaplacené poplatky nebo část těchto poplatků může správce poplatku zvýšit až na 

trojnásobek; toto zvýšení je příslušenstvím poplatku sledujícím jeho osud.35 

 

 
 
 

_______________________ 
32 § 4 odst.1 zákona o místních poplatcích 
33 § 14a odst. 6 zákona o místních poplatcích 
34 § 11 odst. 1 zákona o místních poplatcích 
35 § 11 odst. 3 zákona o místních poplatcích 
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ČÁST V. 

POPLATEK ZA PROVOZ SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU, 
PŘEPRAVY, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH 

ODPADŮ 

Čl. 25 
Poplatník 

(1) Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání 
a odstraňování komunálních odpadů platí36 : 

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.37 

Čl. 26 
Ohlašovací povinnost 

(1) Poplatník je povinen ohlásit správci poplatku vznik své poplatkové povinnosti nejpozději do 
15 dnů ode dne, kdy mu povinnost platit tento poplatek vznikla.  

(2) Poplatník dle čl. 24 odst. 1 písm.b) této vyhlášky je povinen ohlásit správci poplatku jméno, 
popřípadě jména, a příjmení, místo přihlášení, popřípadě další adresy pro doručování. 
Současně uvede skutečnosti zakládající nárok na osvobození nebo úlevu od poplatku. 

(3) Poplatník dle čl. 25 odst. 1 této vyhlášky je povinen ohlásit také 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.  

(4) 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. 

(5) Poplatník, který nemá sídlo nebo bydliště na území členského státu Evropské unie, jiného 
smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru nebo Švýcarské konfederace, 
uvede také adresu svého zmocněnce v tuzemsku pro doručování.38 
 

 

____________________________________ 
36 § 10b odst.1 zákona o místních poplatcích 
37 § 10b odst. 2 zákona o místních poplatcích 
38 § 14a odst.3 zákona o místních poplatcích 
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(6) Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je poplatník povinen tuto změnu oznámit do 
15 dnů ode dne, kdy nastala.39 

(7) Povinnost ohlásit údaj podle odst. 2 a 3 nebo jeho změnu se nevztahuje na údaj, který může 
správce poplatku automatizovaným způsobem zjistit z rejstříků nebo evidencí, do nichž má 
zřízen automatizovaný přístup. Okruh těchto údajů zveřejní správce poplatku na své úřední 
desce.40 

Čl. 27 
Sazba poplatku 

(1) Sazba poplatku činí 600,00 Kč a je tvořena: 

a) z částky 200,00 ,- Kč za kalendářní rok a 

b) z částky 400,00,- Kč za kalendářní rok. Tato částka je stanovena na základě skutečných 
nákladů obce předchozího kalendářního roku na sběr a svoz netříděného komunálního 
odpadu za poplatníka a kalendářní rok. 

 

(2) Skutečné náklady za rok 2019 na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu činily:     
667 133,99 Kč  a byly rozúčtovány takto: 

Náklady 667 133,99 Kč vyděleno 1519 (1326 počet přihlášených osob na území obce + 193 
počet staveb určených k individuální rekreaci, bytů a rodinných domů, ve kterých není 
přihlášena žádná fyzická osoba) = 439,19 Kč. Z této částky je stanovena sazba poplatku dle 
čl. 26 odst. 1 písm. b) vyhlášky ve výši 600,00 Kč.  

Čl. 28 
Splatnost poplatku 

 

(1)    Poplatek je splatný jednorázově a to nejpozději do 30. 6. příslušného kalendářního roku.  
(2) Vznikne-li poplatková povinnost po datu splatnosti uvedeném v odst. 1, je poplatek splatný 

nejpozději do 15. dne měsíce, který následuje po měsíci, ve kterém poplatková povinnost 
vznikla.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________________________ 
39 § 14a odst. 4 zákona o místních poplatcích 
40 § 14a odst. 5 zákona o místních poplatcích 
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Čl. 29 
Osvobození  

(1) Od poplatku je osvobozena fyzická osoba dle čl. 25 odst. 1 písm. a), která je41 

a) umístěna do dětského domova pro děti do 3 let věku, školského zařízení pro výkon 
ústavní nebo ochranné výchovy nebo školského zařízení pro preventivně výchovnou 
péči na základě rozhodnutí soudu nebo smlouvy, 

b) umístěna do zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc na základě rozhodnutí 
soudu, na žádost obecního úřadu obce s rozšířenou působností, zákonného zástupce 
dítěte nebo nezletilého, 

c) umístěna v domově pro osoby se zdravotním postižením, domově pro seniory, domově 
se zvláštním režimem nebo chráněném bydlení. 

(2) Od poplatku se osvobozují: 
a) fyzická osoba s pobytem v městysi Nedvědice, která zároveň má na území městyse ve 

vlastnictví stavbu, která neslouží k individuální rekreaci, a to z poplatku za tuto stavbu – 
titulu poplatníka dle čl. 25, odst. 1) písm. b) této vyhlášky, 

b) fyzická osoba dlouhodobě pobývající v zahraničí, nepřetržitě po dobu více jak 12 
měsíců, 

c) fyzická osoba, kterou je každé čtvrté a další dítě ve věku do 18 let včetně s pobytem 
v městysi Nedvědice žijící ve společné domácnosti 

d) fyzická osoba, která vykonává trest odnětí svobody, a to po dobu výkonu tohoto trestu 
 

(3) Údaj rozhodný pro osvobození dle odst. 1) písm. a) b) c) a odst. 2) písm. a) b) c) d) tohoto 
článku je poplatník povinen ohlásit ve lhůtě do 15 dnů od skutečnosti zakládající nárok na 
osvobození. 
 

(5) V případě, že poplatník nesplní povinnost ohlásit údaj rozhodný pro osvobození ve lhůtách 
stanovených touto vyhláškou nebo zákonem, nárok na osvobození zaniká.42 

 

Čl. 30 
Navýšení poplatku  

(1) Nebudou-li poplatky zaplaceny poplatníkem včas nebo ve správné výši, vyměří mu správce 
poplatku poplatek platebním výměrem nebo hromadným předpisným seznamem.43 

(2) Včas nezaplacené poplatky nebo část těchto poplatků může správce poplatku zvýšit až na 
trojnásobek; toto zvýšení je příslušenstvím poplatku sledujícím jeho osud.44 
 

 
 
 
 
 
 
 

___________________________________ 
41 § 10b odst. 3 zákona o místních poplatcích 
42 § 14a odst. 6 zákona o místních poplatcích 
43 § 11 odst. 1 zákona o místních poplatcích 
44 § 11 odst. 3 zákona o místních poplatcích 
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Čl. 31 
Odpovědnost za zaplacení poplatku45 

(1)  Vznikne-li nedoplatek na poplatku poplatníkovi, který je ke dni splatnosti nezletilý  
 a nenabyl plné svéprávnosti nebo který je ke dni splatnosti omezen ve svéprávnosti  
 a byl mu jmenován opatrovník spravující jeho jmění, přechází poplatková povinnost tohoto  
poplatníka na zákonného zástupce nebo tohoto opatrovníka; zákonný zástupce nebo 
opatrovník má stejné procesní postavení jako poplatník. 

(2) V případě podle odstavce 1 vyměří správce poplatku poplatek zákonnému zástupci nebo     
opatrovníkovi poplatníka. 

(3) Je-li zákonných zástupců nebo opatrovníků více, jsou povinni plnit poplatkovou povinnost 
společně a nerozdílně. 

 

 
ČÁST VI. 

 
Čl. 32 

Zrušovací ustanovení 
 

Zrušuje se Obecně závazná vyhláška městyse Nedvědice č.2/2019  ze dne 13.12.2019       
o místních poplatcích. 
 

Čl. 33 
Účinnost 

 
Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dne 1.1.2021. 

 
 

 

 

……………………………….    ………………………………… 

       Mgr.Ilona Lukášková               Petr Konečný 
         1. místostarosta                                         starosta 
 
 
Vyvěšeno na úřední desce dne:                Vyvěšeno na elektronické úřední desce dne: 
 
Sejmuto z úřední desky dne:           Sejmuto z elektronické úřední desky dne:      
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
__________________________ 
45 § 12 zákona o místních poplatcích 



Příloha č. 1 k OZV č.1 /2020

Katastrální území Nedvědice pod Pernštejnem

Parcelní číslo                                                                                                           Výměra v     m  2  

2       4089

3         817

19/1    208892

29/1          1500

29/8         130

29/12         749

29/17         789

29/19         790

29/20         400

29/22         722

29/24         153

29/28           94

29/29         103

29/31           32

29/38         330

29/40           76

29/53         189

29/54         179

29/55         226

29/56         619

29/59           45

29/61         423

29/62           16

30/5         124

31/17       1543

31/43         659

38/4         923

38/6           34

38/31                      364

38/35         136

39/6                       137

39/6           68



39/10      158

52/3   1965

52/4     517

52/5   825

52/13 1150

52/42 1594

52/61   185

52/69   295

52/107 2527

52/113 3958

52/114   249

52/117 1776

53/16   562

62/36   221

80/48     45

96/1 4814

96/30   202

96/31     18

97/1   231

97/3   101

97/4   113

97/5     98

97/6     30

105/30   148

141/1 2710

149/30   243

157/3   273

171     276

174/2 1179

174/3    195

185/1        756

185/5    2357

186/2        623

199/1        405

199/2       231

221/4       574



226       43

259/1   9691

261/7     194

261/20     161

261/21     747

261/24     158

261/26     168

261/27     323

261/28     311

261/30     805

269/2       70

274   1476

285/2     785

295/1 39164

295/3   5247

295/5     172

296     843

352     410

417/3    2092

417/4    1338

418/1    1047

420     390

442/1 95132

443     227

444  1288

486    126

491/1    528

517  5503

558/1            159952

558/3 1129

558/4 9093

558/5 4257

558/12             51994

58/14     80

573/18   245

573/21   318



573/22 2509

573/23 1488

583/1   482

583/3 4571

583/5   182

583/7 2335

583/18   481

583/23   862

583/35 1550

583/36     40

583/37   436

584/2             40780 

585/1    780

639/1 3788

639/6   275

639/7   708

639/8   174

639/11 1204

659               7843

662/3   449

664/6   615

669/1  8262

669/2              15533

669/3    899

672/8    104

675/1  1533

675/11      82

680/7    774

680/8    178

680/11    421

680/12    239

680/13    222

680/14    243

680/15    211

680/16     198

683/1     828



683/2     250

692/1       73

695/5       77

695/6       93

699/4     499

699/5     508

700/1     322

702/5     143

702/6       94

704/2     311

713/2     681

713/7     408

713/13        98

713/26      247

713/27      477

722/1   1398

722/2      565

722/3      438

722/19      147

722/23      725

723      366

724      313

725/1      598

726      252

734/1      321

734/3      316

750      234

752      228

755      865

756/1        86

756/3    1858

756/9        62

756/14      132

757/1    2761

775      603

776/2    1237



776/4    2258

776/16       171

840/2    4938

840/3    4147

843/7    2806

843/8         166

843/9     1761

854     1214

856/1                26934

856/2    2431

856/3    8463

861      291

862    1680

863/1    3443

873/1    2045

892      611

894      809

895   3574

896/1   3065

896/3     123

946/1      98

946/2  2311

946/3   193

951/2   346

951/3     73

951/4     54

951/5   957

951/7 1018

951/8   171

953/1 4494

953/2   558

953/7     40

954 1906

961   629

962/1 4604

962/2 1144



963/1 1917

963/2             11083

963/3               2244

964/1               1224

964/2   331

966/3     54

966/10   969

966/13 1125

966/15   652

967 1032

968   256

970/1     72

970/2     72

970/3     19

974               1874

978/1 3391

979               1285

980   655

981   478

982   982

984               1378

986/1 2708

987/1    700

987/2        134

987/3    123

987/4      71

987/5      85

991   970

993/1 1548

993/5 1390

993/6   306

994/1   735

994/8   100

994/9   672

997/1   566

997/4   176



997/6    208

998/1  1574

1005/2  4862

1072      79

1073      90

1074    288

1146/1 14506

1146/2   1536

1146/3   2265

1146/4     610

1146/5     508

1146/6 12277

1162       39

1180     140

Mgr. Ilona Lukášková Petr Konečný

    1.místostarosta     starosta

Vyvěšeno na úřední desce dne: Vyvěšeno na elektronické úřední desce dne:

Sejmuto z úřední desky dne: Sejmuto z elektronické úřední desky dne:



Příloha č. 2 k     OZV č.1/2020  

Katastrální území Pernštejn

Parcelní číslo                                                                                                 Výměra v     m  2  

267 468

23/1   427

34/1 214

118/12 725

50/1              9090

48/2                                         1010

50/3             6004

81/1                     4159

266                                          1747

72/2                1340

86/1               620

84/1          183

72/2             1340

87/1                462

93             3683

98/7                                67

101/12              1347

264              2895

263                971

255/2                  650

284                134

156/5                  7439

156/1                4179

260               3542

261                              856

258/1                747

258/3                     299

Mgr. Ilona Lukášková Petr Konečný

    1.místostarosta     starosta

Vyvěšeno na úřední desce dne: Vyvěšeno na elektronické úřední desce dne:

Sejmuto z úřední desky dne: Sejmuto z elektronické úřední desky dne:


