
M ě s t o  T ý n e c  n a d  S á z a v o u 
 
 

Obecně závazná vyhláška Města Týnec nad Sázavou  
č. 1/2007 

 
 
Zastupitelstvo Města Týnec nad Sázavou vydává dne 26.3.2007 podle § 14 a § 10b zákona ČNR 
č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů a § 10 písm d) a § 84 odst. 
2 písm h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů tuto 
 
 

VYHLÁŠKU 
O MÍSTNÍM POPLATKU ZA PROVOZ SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU, PŘEPRAVY, 

TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ 
 
 

Čl. 1 
Základní ustanovení 

 
1) Město Týnec nad Sázavou zavádí a vybírá ve smyslu § 10b zákona ČNR č. 565/1990 

Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, místní poplatek za provoz 
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních 
odpadů (dále jen „poplatek“). 

2) Řízení o poplatku vykonává Městský úřad v Týnci nad Sázavou. 
3) Na řízení o poplatku se vztahuje zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve 

znění pozdějších předpisů, není-li zákonem č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve 
znění pozdějších předpisů, stanoveno jinak. 

 
 

Čl. 2 
Poplatník 

 
Poplatek platí: 
 

a) fyzická osoba, která má v obci trvalý pobyt; za domácnost může být poplatek odváděn 
společným zástupcem, za rodinný nebo bytový dům vlastníkem nebo správcem; tyto 
osoby jsou povinny oznámit obci jména a data narození osob, za které poplatek odvádějí, 

b) 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. 

 
 

Čl. 3 
Placení poplatku a jeho splatnost 

 
1. Poplatek je splatný podle zákona č. 565/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů a zákona 

č. 337/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 
 
2. Poplatek je splatný jednou ročně, a to nejpozději do 31.5. daného kalendářního roku. 
 
3. Platba poplatku se provede zejména následujícími způsoby: 
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a) bezhotovostním převodem na účet Města Týnec nad Sázavou vedený u České 
spořitelny, a.s.,  číslo účtu: 19-320082359/0800, variabilní symbol: 560xxxxxxx, 
kde xxxxxxx je číslo přidělené poplatníkovi 

b) složenkou na shora uvedený účet Města Týnec nad Sázavou 
   

4. V případě změny místa trvalého pobytu nebo změny vlastnictví  stavby  uvedené v čl. 2  
      písm. b)   této vyhlášky,  je tento poplatek splatný do 30 dnů ode dne nastalé změny. 
 
5. Poplatník uvedený v čl. 2 této vyhlášky je povinen písemně ohlásit správci poplatku zánik 

jeho poplatkové povinnosti v důsledku změny trvalého pobytu nebo změny vlastnictví ke 
stavbě uvedené v čl. 2 písm b) této vyhlášky, a to nejpozději do 5 dnů ode dne, kdy tato 
změna nastala. 

 
6. Při plnění ohlašovací povinnosti je poplatník povinen postupovat v souladu se zákonem č. 

565/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 337/1992 Sb., ve znění 
pozdějších předpisů. 

 
 

Čl. 4 
Sazba poplatku 

 
1. Sazba poplatku činí 480,- Kč a tuto částku tvoří: 

a) částka 250,- Kč za poplatníka uvedeného v čl. 2 a kalendářní rok a 
b) částka 230,- Kč za poplatníka uvedeného v čl. 2  a kalendářní rok. Tato částka je 

stanovena na základě skutečných nákladů Města Týnec nad Sázavou vzniklých 
v předchozím roce na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu za osobu.  

 
2. V roce 2006 bylo ve Městě Týnec nad Sázavou přihlášeno k trvalému pobytu 5 100 

obyvatel a evidováno 450 staveb určených nebo sloužících k individuální rekreaci, ve 
kterých není hlášena k trvalému pobytu žádná fyzická osoba. Skutečné náklady vzniklé 
na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu v roce 2006 dosáhly částky 
2 874 600 Kč a byly rozúčtovány takto: 

a) 1 485 660 Kč jako náklady na svoz a sběr  
b) 1 388 940 Kč jako náklady za skládkování na katastru jiné obce, evidence, 

organizační zajištění a zákonem stanovené povinnosti vytváření rezervy na 
rekultivaci 

            
3. V případě změny  místa trvalého pobytu v průběhu kalendářního roku,  nebo změny 

vlastnictví stavby  určené nebo sloužící k individuální rekreaci, ve které není hlášena 
k trvalému pobytu žádná fyzická osoba  v průběhu kalendářního roku, poplatník uhradí 
poplatek  v poměrné výši, která odpovídá počtu kalendářních měsíců pobytu nebo 
vlastnictví stavby shora specifikované. Dojde-li ke změně v průběhu kalendářního měsíce, 
je pro stanovení počtu měsíců rozhodný  stav na konci tohoto měsíce. Přeplatek se vrací 
na žádost poplatníka. 

 
 

Čl. 5 
 Ustanovení společná a závěrečná 

 
1. Nebude-li poplatek zaplacen včas nebo ve správné výši, vyměří Městský úřad v Týnci nad 

Sázavou poplatek platebním výměrem a může zvýšit včas nezaplacený poplatek  nebo 
jeho nezaplacenou část až na trojnásobek. Vyměřený poplatek se zaokrouhluje na celé 
koruny nahoru. 
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2. Ke zmírnění nebo odstranění tvrdosti může Městský úřad v Týnci nad Sázavou na 
základě žádosti poplatníka v jednotlivých případech poplatek nebo jeho příslušenství 
zcela nebo zčásti prominout. 

 
3. Za porušení povinností nepeněžité povahy stanovených zákonem č. 337/1992 Sb., o 

správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů, povinností stanovených touto 
obecně závaznou vyhláškou nebo povinností stanovených rozhodnutím podle 
z.č. 337/1992 Sb. nebo podle z.č. 565/1990 Sb., může správce poplatku uložit pokutu  ve 
smyslu ustanovení § 37 a 37a zákona č. 337/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 

 
4. Pokud poplatník nesplní svoji poplatkovou povinnost určenou touto obecně závaznou 

vyhláškou, lze dlužné částky vyměřit nebo doměřit do tří let od konce kalendářního roku, 
ve kterém poplatková povinnost vznikla. 

 
5. Byl-li před uplynutím  lhůty uvedené v odst. 4 tohoto  článku učiněn úkon směřující 

k vyměření nebo doměření poplatku, běží 3 letá lhůta znovu od konce roku, v němž byl 
poplatník o tomto úkonu uvědoměn. 

 
6. Vyměřit nebo doměřit  poplatek lze nejpozději do 10 let od konce kalendářního roku, ve 

kterém poplatková povinnost vznikla. 
 
 

Čl. 6 
Zrušovací ustanovení 

 
Dnem nabytí účinnosti této vyhlášky se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 5/2001 ze dne 
10.12.2001 ve znění obecně závazné vyhlášky č. 5/2005 ze dne 12.12.2005. 
 
 

Čl. 7 
Účinnost vyhlášky 

 
Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem 11.4.2007 
 

   
 Mgr.Martin Kadrnožka Zdeněk Březina 
 místostarosta starosta 

 
 
 
 
Vyvěšeno: 27.3.2007 
Sejmuto: 10.4.2007 
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