Informace k místnímu poplatku za odpad
Poplatníkem je:
a) fyzická osoba,
1. která má v obci trvalý pobyt,
2. které byl podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky povolen
trvalý pobyt nebo přechodný pobyt na dobu delší než 90 dnů,
3. která podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky pobývá na území
České republiky přechodně po dobu delší 3 měsíců,
4. které byla udělena mezinárodní ochrana podle zákona upravujícího azyl nebo dočasná
ochrana podle zákona upravujícího dočasnou ochranu cizinců,

b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo
rodinný dům, ve kterých není hlášena k pobytu 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.

Osvobození

(1) Od poplatku je osvobozena fyzická osoba, která je
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 dále osvobozují :

b) fyzické osoby žijící dlouhodobě (minimálně po dobu 6 měsíců v daném
kalendářním roce) v zahraničí,
c) fyzické osoby, které se v obci nezdržují a není zjistitelná adresa jejich pobytu,
d) fyzické osoby, které mají ve vlastnictví stavbu, byt nebo rodinný dům, ve kterém
není přihlášena žádná fyzická osoba, dlouhodobě žijí mimo území obce a
nevyužívají byt nebo rodinný dům k rekreačním účelům,
e) děti narozené v příslušném kalendářním roce,
f)

třetí a každé další dítě do 18 let věku, žijící v domácnosti s rodiči. Rozhodným
obdobím je datum 1. leden příslušného kalendářního roku,

g) poplatníci v lokalitě Pitínských Pasek z důvodu nepřístupnosti vozidla na svoz
komunálního odpadu k rodinným domům.

Údaj rozhodný pro osvobození je poplatník povinen ohlásit ve lhůtě do 30 dnů od
skutečnosti zakládající nárok na osvobození.
V případě, že poplatník nesplní povinnost ohlásit údaj rozhodný pro osvobození ve
lhůtě stanovené touto vyhláškou nebo zákonem, nárok na osvobození zaniká.

