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Obecně závazná vyhláška obce Jíloviště (výňatek) 

 č. 2/2018 

o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a 
odstraňování komunálních odpadů. 

Zastupitelstvo obce Jíloviště se na svém zasedání dne 12. 12. 2018 usnesením č. 2a,b/2/2018 usneslo 
vydat, podle ustanovení § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „zákon o místních poplatcích“), a v souladu s ust. § 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. 2 

Poplatník 

(1) Poplatek platí1 
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 dní 
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. 

(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 obecnímu úřadu oznámit jméno, popř. jména, 
příjmení a data narození osob, za které poplatek platí. 

Čl. 4 

Sazba poplatku 

(1) Sazba poplatku za rok 2019 činí 840,- Kč 

Čl. 5 

Splatnost poplatku 

(1) Poplatek je splatný jednorázově v termínu do 30. dubna 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. 

(3) Poplatek lze uhradit například:2 
a) v hotovosti na pokladně obecního úřadu 
b) bezhotovostním převodem na bankovní účet obce 
c) poštovní poukázkou vydanou správcem poplatku 

 
                                                           
1 § 10b odst. 1 zákona o místních poplatcích 
2 § 163 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád ve znění pozdějších předpisů 


