
Město Vracov 

Zastupitelstvo města Vracov 

 

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA VRACOV  
 

č. 1/2021 , 
  

kterou se mění obecně závazná vyhláška města Vracova č. 3/2019,                  

o místních poplatcích 
 

Zastupitelstvo města Vracova se na svém zasedání dne 15. prosince 2021 usneslo vydat na 

základě § 14 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů 

(dále jen „zákon 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 „vyhláška“):  

 
Čl. I 

Změna obecně závazné vyhlášky města Vracova o místních poplatcích 
 
Obecně závazná vyhláška města Vracova č. 3/2019, o místních poplatcích, se mění a doplňuje 
takto: 
 
1. V Čl. 1 odst. 2 písmeno c) nově zní: 
           

 „c) poplatek za obecní systém odpadového hospodářství.“. 

 

2. V Čl. 6 odst. 4 se slova „a doložit“ zrušují. 

 

3. V Čl. 12 odst. 3 se slova „a doložit“ zrušují. 

 
4. Část IV. včetně nadpisu a poznámek pod čarou nově zní:   
 

„ČÁST IV. 

POPLATEK ZA OBECNÍ SYSTÉM ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ  

Čl. 13 

Vymezení poplatku 

Podrobnosti poplatku za obecní systém odpadového hospodářství upravuje § 10d až § 10h     

a § 10o až § 10r zákona o místních poplatcích. 

Čl. 14 

Sazba poplatku 

 Sazba poplatku činí 600 Kč za poplatkové období kalendářního roku. 



Čl. 15 

Splatnost poplatku 

(1) Poplatek je splatný nejpozději do 30. září 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. 

Čl. 16 

Osvobození a úlevy 

(1) Kromě zákonných osvobození od poplatku podle § 10g zákona o místních poplatcích se 

dále od poplatku osvobozuje fyzická osoba, které poplatková povinnost vznikla z důvodu 

přihlášení1 v městě Vracově a která 

a) v kalendářním roce, za který se poplatek platí, nedovrší 4 let věku, 

b) má evidováno své místo trvalého pobytu na ohlašovně2 a v ulici Soboňské rybníky              

(z důvodu nedostupnosti svozového vozu), 

c) pobývá mimo území České republiky po dobu delší než 8 měsíců příslušného 

kalendářního roku, 
 

d) je umístěna ve zdravotnických zařízeních, v zařízeních ústavní sociální péče                

a v léčebně dlouhodobě nemocných po dobu delší než 8 měsíců příslušného 

kalendářního roku. 

(2) Od poplatku je osvobozena osoba, které poplatková povinnost vznikla z důvodu 

přihlášení v obci a která je vlastníkem nemovité věci zahrnující byt, rodinný dům nebo 

stavbu pro rodinnou rekreaci, ve které není přihlášená žádná fyzická osoba a která je 

umístěna na území města Vracova. Předmětné osvobození je poskytováno toliko z titulu 

vlastnictví k této nemovité věci zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou 

rekreaci, ve které není přihlášená žádná fyzická osoba a která je umístěna na území 

města Vracova. 

(3) Úleva od poplatku ve výši 50 % sazby poplatku se poskytuje fyzické sobě, které 

poplatková povinnost vznikla z důvodu přihlášení v městě Vracově a která je studentem 

střední nebo vyšší odborné nebo vysoké školy, a to po dobu studia, pokud studuje mimo 

území města Vracova a současně je po dobu studia a v souvislosti se studiem ubytována 

mimo území města Vracova. 

Čl. 17 

Ohlašovací povinnost 

(1) Poplatník není povinen podávat správci poplatku ohlášení o vzniku své poplatkové 

povinnosti. Rovněž není povinen podávat ohlášení o zániku své poplatkové povinnosti. 

Tyto údaje zjistí správce poplatku.  

                                                 
1 § 16c zákona o místních poplatcích 
2 Zákon č. 133/2000 Sb., zákon o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon              

o evidenci obyvatel).“. 



(2) Údaj rozhodný pro zákonné osvobození od poplatku podle § 10g zákona o místních 

poplatcích, jakož i pro osvobození od poplatku podle čl. 16 odst. 1 písm. c), d) této 

vyhlášky a pro úlevy od poplatku podle čl. 16 odst. 3 této vyhlášky je povinen poplatník 

ohlásit správci poplatku do konce příslušného kalendářního roku, ve kterém nastala 

skutečnost zakládající nárok na osvobození nebo úlevu. Ve stejné lhůtě je poplatník 

povinen ohlásit zánik nároku na osvobození nebo úlevu. 

(3) Údaj zakládající nárok na osvobození od poplatku podle čl. 16 odst. 1 písm. a), b)              

a podle čl. 16 odst. 2 této vyhlášky, tj. věk, místo trvalého pobytu a vlastnictví nemovité 

věci, není poplatník povinen ohlašovat. Tyto údaje zjistí správce poplatku.“. 

 

5. V Čl. 18 odst. 1 se slova „nebo plátce“ zrušují. 

 

6. V Čl. 18 odst. 2 se slova „nebo plátce“ zrušují. 

 
Čl. II 

Přechodná ustanovení 

1. Údaje ohlášené poplatníkem místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, 

přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů ke dni předcházejícímu 

nabytí účinnosti vyhlášky se považují za údaje ohlášené podle čl. 17 a čl. 18 obecně 

závazné vyhlášky města Vracova č. 3/2019, o místních poplatcích. 

2. Poplatkové povinnosti vzniklé před nabytím účinnosti vyhlášky se posuzují podle 

dosavadních právních předpisů. 

 
Čl. III 

Účinnost 
 
Vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2022. 

 

 

 

 

 

 

--------------------------------------- ----------------------------------------

Petr Fridrich Jaromír Repík 

místostarosta Města Vracova                                                      starosta Města Vracova 

 

 

 

Vyvěšeno na úřední desce dne: ………………………… 

Sejmuto z úřední desky dne:      ………………………… 


