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Vážení spoluobčané, 
opět se nám přiblížil čas Vánoc – čas očekávaného klidu a pohody, čas nadějí a splněných 
přání. 
Letošní rok byl opět ve znamení  koronavirové  pandemie. I přes mnohá omezení se život 
kolem nás nezastavil. Obecní úřad i obecní zastupitelstvo zajišťovalo běžnou agendu a 
úkoly plynoucí  ze  schválených  usnesení zastupitelstva obce a dlouhodobého  záměru  
rozvoje  obce. 
Na základě schváleného územního  plánu obce byla zpracována studie proveditelnosti  
výstavby rodinných domků v lokalitě „ U Sušky“. Probíhají závěrečná jednání s  ZOD 
Žichlínek o převodu této lokality do majetku obce. Předpoklad je do března roku 2022. 
Pak bychom mohli žádat o dotaci na zasíťování stavebních parcel a provést přeložky 
elektrického vedení a vodovodního řádu. 
V roce 2022 by se měli uskutečnit tyto investiční akce: 

- Kompletní rekonstrukce veřejného osvětlení. Je vypracovaná projektová 

dokumentace, čeká se na stavební povolení, podáme žádost o dotaci. 

- Výstavba  chodníků  od křižovatky na Sázavu až k obecnímu úřadu. 

- Po schválení projektové dokumentace a dokončení stavebního řízení budeme 

rekonstruovat dům č.p. 6 ( naproti školce ) na tři obecní byty. 

- Počítáme s opravou komunikací po obci, např. po  rekonstrukci vodovodu v lokalitě 

nad splavem. 

Rok  2022 bude  rokem volebním - volby do obecního zastupitelstva. 
Přeji Vám jménem svým i jménem pracovníků obecního úřadu krásné a pohodové 
Vánoční svátky v rodinném kruhu bez stresů a hlavně zdraví. V novém roce 2022 návrat  
k normálnímu  životu  bez  omezení. 
                                                       Ing. Jaroslav Novák, starosta obce 
 



 
Odvoz plastů je beze změn a provádí se v úterý dle přiložené tabulky. Plasty odkládejte na sběrná 

místa (u splavu, u Konzumu, u barev a na horním konci) den před odvozem, a ne až po odvozu. 

Do plastů lze odkládat i polystyren a nápojové kartony (od džusů, mléka apod.) ne však linoleum 

a jinou gumu. Bazény jsou guma!  V případě nutnosti likvidace plastů v průběhu měsíce je možno 

tyto plasty odložit do přístřešku u konírny. 

Sklo se odkládá do zelených a bílých kontejnerů umístěných po obci. Tabulové sklo se ukládá do 

zeleného kontejneru (přestože je bílé, průhledné!) a pro tyto účely jsou v zelených kontejnerech 

vytvořeny podélné otvory. Zrcadla a keramika do skla nepatří! 

Elektroodpad se v obci sváží v předem stanovených termínech, je však jasné, že toto nestačí. 

Proto jsou u konírny u nového přístřešku přepravky na drobný elektroodpad a zde je možno 

odložit i velký elektroodpad (lednice, pračky apod.). Po dohodě lze takto likvidovat i nebezpečný 

odpad (zbytky barev, baterie). 

Do velkoobjemového kontejneru odkládejte přebytečný odpad z domácností. Kontejner není 

určen pro likvidaci odpadu podnikajícím subjektům. Do kontejneru nevhazujte dřevo, 

nábytek, kovy, kartony, plasty, nebezpečný odpad ani elektroodpad. 

V případě pochybností je možné kontaktovat pracovníka komunálních služeb na tel.: 

604542802 – M. Jirásek a dohodnout případnou likvidaci. 
Železo a ostatní kovy možno odložit do vyhrazeného místa za přístřeškem u konírny. 



Tuky a oleje z kuchyně lze uložit v uzavřených nádobách do popelnice na olej u Konzumu. Staré 

ošacení a obuv, ale třeba i deky, záclony atd. odkládejte do kontejneru na textil za obecním 

úřadem a u komunálních služeb. 

Pro  zachování  výše místního  poplatku  je nutné vytřídit  minimálně  60 %  komunálních 

odpadů, jinak bude  rapidně  zvýšen  poplatek  za  uložení  netříděných  odpadů  na skládku, což 

se projeví  ve výši místního poplatku.  V Albrechticích  je za rok 2020  procento recyklace pouze  

20,06 %. V příštích  letech  bude veliký  tlak státu  na snižování  množství  odpadů a  natolik  se 

zpřísní  podmínky  pro  vyvážení  netříděných  komunálních odpadů ,  že bude problém  

popelnice s  netříděným  odpadem  vyvézt. Pojďte třídit  každý  z  nás  a  přijměte  zodpovědnost.   
 

MÍSTNÍ   POPLATKY  2022 
 
Zastupitelstvo obce Albrechtice vydalo dvě nové obecně závazné vyhlášky obce Albrechtice, které se 
týkají zavedení obecního  systému odpadového hospodářství obce a místního poplatku za obecní systém 
odpadového hospodářství. Kromě toho má Obec Albrechtice  zavedený místní poplatek ze psů, ze 
vstupného, za užívání veřejného prostranství . 
Pro rok 2022 se místní poplatky nezvyšují.  Bankovní spojení: č. ú. 9724611/0100.   
Místní poplatek za  obecní systém odpadového hospodářství :  500 Kč na poplatníka (osobu), splatnost 
do 28.2.2022. Majitelé nemovitostí, ve kterých není přihlášena osoba  
k trvalému pobytu  (rekreační objekty) platí  místní  poplatek ve výši 500 Kč v termínu do 
28.2.2022. Variabilní  symbol: 1340xxx (xxx=číslo popisné).  
Místní poplatek ze psů:   100 Kč za psa staršího 3 měsíců, za každého dalšího psa 150 Kč 
Variabilní symbol : 1341xxx (xxx=číslo popisné) 
Užívání obecních pozemků 
Stále je platná výzva, aby si občané, kteří užívají  bez  smluvního vztahu  obecní pozemky, 
si požádali o pronájem  nebo o jejich odkup. Nájemné z pronajatých pozemků 
je nutné uhradit v termínu uvedeného v nájemní  smlouvě. Užívání veřejného prostranství 
bez smluvního vztahu bude řešeno platebním výměrem na místní poplatek o užívání  
veřejného prostranství, který činí 3 Kč za m2 denně. Jedná se převážně o složení nějakého  
materiálu na obecním pozemku, různé ohraničení obecních pozemků nebo jiný zábor,  oplocení apod. 
 

BETLÉMSKÉ SVĚTLO V KAPLI SV. ANNY 24.12.2021 OD 14.00 DO 15.00  
 

 
TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2022 – SKUPINKY  KOLEDNÍKŮ  BUDOU  CHODIT  1. TÝDEN V LEDNU. 

                                                                      

 

Vzpomínáme: 

Dne 11.1.2021 zemřel ve věku 74 let  pan Jiří Matoušek 

Dne 15.8.2021  zemřel ve věku  74 let  pan Alois Hrabáček 

Dne 1.12.2021 zemřel věku 85 let  pan Bohumil Kyselo 

 

 

Narodily se: 

Sebastian Skalický,  Matias Thun 
 



 
 
 

Zastupitelstvo obce Albrechtice 
 

Zasedání se konala dne 3.3.2021, 12.5.2021, 21.7.2021, 13.10.2021, 24.11,.2021 
Výpisy z usnesení zastupitelstvo jsou na  elektronické úřední  desce  obce Albrechtice  
Odkaz: https://urednideska.alis.cz/obec-albrechtice/kategorie/usneseni-rady-a-zastupitelstva.  
Do usnesení Je možné nahlédnout  na Obecním úřadě v Albrechticích.  

 
 

Cena  vodného  od  1.1.2022 
VAK Jablonné nad Orlicí, a.s. informuje,  že od 1.1.2022 bude cena vodného 45,87 Kč za m3 s DPH. 

 
 

 

Informace pro veřejnost jsou prezentovány na úřední desce obce, webových stránkách obce   a ve 

zpravodaji nebo na vývěskách po obci. Fyzická úřední deska obce je umístěna naproti budovy čp. 145 

(obecní úřad).  Elektronická úřední deska je na internetových stránkách obce: www.ou-albrechtice.cz/ 

sekce úřední deska.  

Kontakt: Obecní úřad Albrechtice, Albrechtice čp. 145, 563 01 Lanškroun nebo mailem: urad@ou-

albrechtice.cz. Obec  má  datovou schránku pro zasílání elektronické pošty: 79ga3f5. 

 

 
 

Zpravodaj vydává Obecní úřad Albrechtice, Albrechtice 145, 563 01 Lanškroun, v počtu 200 výtisků, 
 distribuce zdarma, zpravodaj sestavila Jaroslava Ficnerová, tel. 465 322 560, urad@ou-albrechtice.cz.,  
www.ou-albrechtice.cz       
 
 
 
 
 
 

https://urednideska.alis.cz/obec-albrechtice/kategorie/usneseni-rady-a-zastupitelstva
http://www.ou-albrechtice.cz/
mailto:urad@ou-albrechtice.cz
http://www.ou-albrechtice.cz/


 
 
 
 

Zubní pohotovost  
 

18.-19.12.2021 MDDR. Bílý Aleš Lanškroun, Opletalova 567 465 324 829 

24.12.2021 MUDr. Dunglová Stanislava Letohrad, Tyršova 259 972 324 447 

25.-26.12.2021 MDDr. Faltusová Tereza Lanškroun, Českých bratří 519 467 771 918 

27.12.2021 MDDr. Hrdinová Michaela Lanškroun, Strážní 151 465 322 907 

28.12.2021 MUDr. Jedličková Zuzana Bystřec 182 465 642 990 

29.12.2021 MUDr. Johnová Marie Letohrad, Šedivská 498 465 622 216 

30.12.2021 MDDr. Junková Aneta Žamberk, Školská 834 739 374 555 

31.12.2021 Zubní lékař Khmara Oleksil Letohrad, U Dvora 815 605 501 139 

1.-2.1.2022 MDDr. Milan Kopecký Lanškroun, M. Alše 152 739 374 787 

8.-9.1.2022 MUDr. MBA Mareš Miroslav Žamberk, Školská 834 739 374 555 

 
 

Jízdní řád mezi svátky 
 

 Albrechtice, Ob.ú. - Lanškroun (jízdní řád v období Vánoc 2021-2022) 

Čt23.12. - - 7:13 - - - - - 15:11 16:11 - - 

Pá24.12. - - - - - - - - - - - - 

So25.12. - - - - - - - - - - - - 

Ne26.12. - - - - - - 13:13 - - - 17:03 - 

Po27.12. - - 7:13 - - - - - 15:11 16:11 - - 

Út28.12. - - 7:13 - - - - - 15:11 16:11 - - 

St29.12. - - 7:13 - - - - - 15:11 16:11 - - 

Čt30.12. - - 7:13 - - - - - 15:11 16:11 - - 

Pá31.12.21 - - - - - - - - - - - - 

So1.1.2022 - - - - - - - - - - - - 

Ne 2.1. - - - - - - 13:13 - - - 17:03 - 

  

Autobus v 7:13 hodin se otáčí u obecního úřadu, nezajíždí na horní konec. 

 

 Lanškroun - Albrechtice (jízdní řád v období Vánoc 2021-2022) 

Čt23.12. - - 10:38 12:40 - - 15:38 17:38 - -   

Pá24.12. - - - - - - - - - -   

So25.12. - - - - - - - - - -   

Ne26.12. - - - - - 14:38 - 17:38 - -   

Po27.12. - - 10:38 12:40 - - 15:38 17:38 - -   

Út28.12. - - 10:38 12:40 - - 15:38 17:38 - -   

St29.12. - - 10:38 12:40 - - 15:38 17:38 - -   

Čt30.12. - - 10:38 12:40 - - 15:38 17:38 - -   

Pá31.12.21 - - - - - - - - - -   

So1.1.2022 - - - - - - - - - -   

Ne 2.1. - - - - - 14:38 - 17:38 - -   



 
 
 

 
OBEC ALBRECHTICE 

Zastupitelstvo obce Albrechtice 

 

Obecně závazná vyhláška obce Albrechtice č. 1/2021, 
o stanovení obecního systému odpadového hospodářství  

 
Zastupitelstvo obce Albrechtice se na svém zasedání dne 13.10.2021 usnesením                  
č. 268/2021 usneslo vydat na základě § 59 odst. 4 zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech 
(dále o odpadech“), 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. 1 

Úvodní ustanovení 
 

1) Tato vyhláška stanovuje obecní systém odpadového hospodářství na území obce 
Albrechtice. 

 
2)   Každý je povinen odpad nebo movitou věc, které předává do obecního systému, 

odkládat na místa určená obcí v souladu s povinnostmi stanovenými pro daný druh, 
kategorii nebo materiál odpadu nebo movitých věcí zákonem o odpadech a touto 
vyhláškou1. 

 
3)   V okamžiku, kdy osoba zapojená do obecního systému odloží movitou věc nebo 

odpad,  
s výjimkou výrobků s ukončenou životností, na místě obcí k tomuto účelu určeném, 
stává se obec vlastníkem této movité věci nebo odpadu2.  

 
4)   Stanoviště sběrných nádob je místo, kde jsou sběrné nádoby trvale nebo přechodně 

umístěny za účelem dalšího nakládání se směsným komunálním odpadem. 
Stanoviště sběrných nádob jsou individuální nebo společná pro více uživatelů. 

 
 

Čl. 2 
Oddělené soustřeďování komunálního odpadu  

 
1) Osoby předávající komunální odpad na místa určená obcí jsou povinny odděleně 

soustřeďovat následující složky: 
 

a) Biologické odpady, 
b) Papír, 
c) Plasty včetně PET lahví (dále jen „plast“), 
d) Sklo, 

                                                      
1
 § 61 zákona o odpadech 

2
 § 60 zákona o odpadech 



e) Kovy, 
f) Nebezpečné odpady, 
g) Objemný odpad, 
h) Jedlé oleje a tuky, 
i) Textil, 
j) Směsný komunální odpad 

 
2) Směsným komunálním odpadem se rozumí zbylý komunální odpad po stanoveném 

vytřídění podle odstavce 1 písm. a) až i). 
 

3) Objemný odpad je takový odpad, který vzhledem ke svým rozměrům nemůže být 
umístěn do sběrných nádob (např. koberce, matrace, nábytek, apod.). 
 

 
Čl. 3 

Soustřeďování papíru, plastů, skla, kovů, biologického odpadu, jedlých olejů a tuků, 
textilu 

 
1) Papír, plasty, sklo, kovy, biologické odpady, jedlé oleje a tuky, textil se soustřeďují do 

zvláštních sběrných nádob, kterými jsou sběrné nádoby, sběrné pytle a velkoobjemové 
kontejnery. 

2) Zvláštní sběrné nádoby, sběrné pytle a kontejnery jsou umístěny na těchto stanovištích:  
Sběrné nádoby na papír jsou umístěny: Dolní konec – u splavu, střed obce – u 
obecního úřadu, horní konec – točna. 
Sběrné nádoby na sklo jsou umístěny: Dolní konec – u splavu, střed obce – u prodejny 
Konzum, dále u provozovny Barvy Laky s. r. o, horní konec – točna. 
Velkoobjemový kontejner na kovy je umístěn u budovy komunálních služeb (Konírna). 
Sběrná nádoba na jedlé oleje a tuky se nachází u prodejny Konzum ve středu obce. 
Sběrná nádoba na textil se nachází u budovy obecního úřadu, další u budovy 
komunálních služeb.  
Sběrná nádoba na plasty je umístěna na stanovišti  u prodejny Konzum. 
Plasty z domácností se ukládají do plastových průhledných pytlů a umísťují se den před 
svozem na sběrná místa: Dolní konec – u splavu, střed obce – u prodejny Konzum, 
u provozovny Barvy laky s.r.o., horní konec – točna, vždy vedle kontejnerů na sklo podle 
harmonogramu svozů. Informace o harmonogramu svozu jsou zveřejňovány na úřední 
desce obecního úřadu, výlepových plochách, místním tisku, v místním rozhlase, na 
webových stránkách obce: www.ou-albrechtice.cz 
Velkoobjemový kontejner na Biologické odpady je umístěn: za budovou čp. 58, 
vedle cesty směrem ke kapli vlevo. 
Biologické odpady – majitelé nemovitostí a  osoby přihlášené v obci k trvalému pobytu  
dále likvidují systémem kompostérů, které obdrželi od obce Albrechtice. 

 
3) Zvláštní sběrné nádoby jsou barevně odlišeny a označeny příslušnými nápisy: 
 

a) Biologické odpady – velkoobjemový kontejner s nápisem „BIOODPAD“, 
b) Papír, barva modrá, 
c) Plasty – popelnice s nápisem „plasty“, sběrné pytle průhledné, 
d) Sklo, barva bílá a zelená, 
e) Kovy – velkoobjemový kontejner s nápisem „KOVY“, 
f) Jedlé oleje a tuky, barva hnědá – plastová popelnice 120 l s horním otvorem, 
g) Textil, plechový box s nápisem „TEXTIL“. 
 

4) Do zvláštních sběrných nádob je zakázáno ukládat jiné složky komunálních odpadů, než 
pro které jsou určeny. 

 

http://www.ou-albrechtice.cz/


5) Zvláštní sběrné nádoby je povinnost plnit tak, aby je bylo možno uzavřít a odpad z nich 
při manipulaci nevypadával. Pokud to umožňuje povaha odpadu, je nutno objem odpadu 
před jeho odložením do sběrné nádoby minimalizovat.  

 

 
Čl. 4 

 Svoz nebezpečných složek komunálního odpadu 
 

1) Svoz nebezpečných složek komunálního odpadu je zajišťován minimálně dvakrát ročně 
jejich odebíráním na předem vyhlášených přechodných stanovištích přímo do zvláštních 
sběrných nádob k tomuto sběru určených. Informace o svozu jsou zveřejňovány na 
úřední desce obecního úřadu, výlepových plochách, místním tisku, v místním rozhlase, 
na webových stránkách obce: www.ou-albrechtice.cz. 
 

2) Soustřeďování nebezpečných složek komunálního odpadu podléhá požadavkům 
stanoveným v čl. 3 odst. 4 a 5. 

Čl. 5 
 Svoz objemného odpadu 

 
1) Objemný odpad lze odevzdávat do velkoobjemového kontejneru umístněného u budovy 

komunálních služeb – vedle budovy čp. 131 MŠ Albrechtice.  
2) Soustřeďování objemného odpadu podléhá požadavkům stanoveným v čl. 3 odst. 4 a 5.  
 

Čl. 6 
Soustřeďování směsného komunálního odpadu  

 
1) Směsný komunální odpad se odkládá do sběrných nádob. Pro účely této vyhlášky se 

sběrnými nádobami rozumějí:  
a) popelnice, 
b) odpadkové koše, které jsou umístěny na veřejných prostranstvích v obci, sloužící pro 

odkládání drobného směsného komunálního odpadu. 
1) Soustřeďování směsného komunálního odpadu podléhá požadavkům stanoveným  

v čl. 3 odst. 4 a 5.  
 

Čl. 7 
Závěrečná ustanovení 

 
1) Nabytím účinnosti této vyhlášky se zrušuje obecně závazná vyhláška obce Albrechtice 

č.1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání 
a odstraňování komunálních odpadů na území obce Albrechtice, ze dne 5. 5. 2015. 
 

2) Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2022. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

OBEC ALBRECHTICE 

Zastupitelstvo obce Albrechtice 

Obecně závazná vyhláška obce Albrechtice č. 2/2021, 

o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství 
 

Zastupitelstvo obce Albrechtice se na svém zasedání dne 13.10.2021 usnesením                 
č. 269/2021 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. 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“):  

 
Čl. 1 

Úvodní ustanovení 

(1) Obec Albrechtice touto vyhláškou zavádí místní poplatek za obecní systém 
odpadového hospodářství (dále jen „poplatek“). 

(2) Správcem poplatku je obecní úřad .3 

Čl. 2 

Poplatník 

(1) Poplatníkem poplatku je4: 
a) fyzická osoba přihlášená v obci5 nebo  
b) vlastník nemovité věci zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou 
rekreaci, ve které není přihlášená žádná fyzická osoba a která je umístěna na území 
obce.  

(2) Spoluvlastníci nemovité věci zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou 
rekreaci jsou povinni plnit poplatkovou povinnost společně a nerozdílně.6   

                                                      
3 
§ 15 odst. 1 zákona, o místních poplatcích 

4 §
 10e zákona o místních poplatcích 

5 
Za přihlášení fyzické osoby se podle § 16c zákona o místních poplatcích považuje  

a) přihlášení k trvalému pobytu podle zákona o evidenci obyvatel, nebo   
b) ohlášení místa pobytu podle zákona o pobytu cizinců na území České republiky, zákona o azylu nebo zákona 
o dočasné ochraně cizinců, jde-li o cizince, 
1. kterému byl povolen trvalý pobyt, 
2. který na území České republiky pobývá přechodně po dobu delší než 3 měsíce, 
3. který je žadatelem o udělení mezinárodní ochrany nebo osobou strpěnou na území podle zákona o azylu 
anebo žadatelem o poskytnutí dočasné ochrany podle zákona o dočasné ochraně cizinců, nebo 
4. kterému byla udělena mezinárodní ochrana nebo jde o cizince požívajícího dočasné ochrany cizinců. 
6
 
§
 10p zákona o místních poplatcích 



Čl. 3 
Poplatkové období 

Poplatkovým obdobím poplatku je kalendářní rok.7 

Čl. 4 

Ohlašovací povinnost 

(1) Poplatník je povinen podat správci poplatku ohlášení nejpozději do 30  dnů ode dne 

vzniku své poplatkové povinnosti.  

(2) V ohlášení poplatník uvede8  

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 skutečnosti zakládající 
nárok na osvobození nebo úlevu od poplatku, a jde-li o poplatníka dle čl. 2 odst. 1 
písm. b) této vyhlášky, též identifikační údaje nemovité věci zahrnující byt, rodinný 
dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci podle katastru nemovitostí. 

(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 také adresu svého zmocněnce v tuzemsku pro doručování.9 

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

oznámit do 15 dnů  ode dne, kdy nastala.10 

(5) Povinnost ohlásit údaj podle odstavce 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.11 

Čl. 5 

Sazba poplatku 

(1) Sazba poplatku činí 500 Kč. 

(2) Poplatek se v případě, že poplatková povinnost vznikla z důvodu přihlášení fyzické 

osoby v obci, snižuje o jednu dvanáctinu za každý kalendářní měsíc, na jehož konci12 

a) není tato fyzická osoba přihlášena v obci, nebo 
b) je tato fyzická osoba od poplatku osvobozena. 

                                                      
7
 § 10o odst. 1 zákona o místních poplatcích 

8
 § 14a odst. 2 zákona o místních poplatcích 

9
 § 14a odst. 3 zákona o místních poplatcích 

10
 § 14a odst. 4 zákona o místních poplatcích 

11
 § 14a odst. 5 zákona o místních poplatcích 
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  § 10h odst. 2 ve spojení s § 10o odst. 2 zákona o místních poplatcích 



(3) Poplatek se v případě, že poplatková povinnost vznikla z důvodu vlastnictví jednotlivé 

nemovité věci zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci umístěné 

na území obce, snižuje o jednu dvanáctinu za každý kalendářní měsíc, na jehož 

konci13 

a) je v této nemovité věci přihlášena alespoň 1 fyzická osoba, 

b) poplatník nevlastní tuto nemovitou věc, nebo 

c) je poplatník od poplatku osvobozen. 

Čl. 6 

Splatnost poplatku 

 Poplatek je splatný jednorázově, a to nejpozději do 28.2. příslušného kalendářního roku.  

(1) Poplatek je splatný jednorázově, a to nejpozději do 28.2. 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.  

(3) Lhůta splatnosti neskončí poplatníkovi dříve než lhůta pro podání ohlášení podle čl. 4 
odst. 1 této vyhlášky.  

Čl. 7 

Osvobození 

(1) Od poplatku je osvobozena osoba, které poplatková povinnost vznikla z důvodu 
přihlášení v obci a která je14  
a) poplatníkem poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci v jiné obci 
a má v této jiné obci bydliště,  
b) 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,  
c) 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,  
d) umístěna v domově pro osoby se zdravotním postižením, domově pro seniory, 
domově se zvláštním režimem nebo v chráněném bydlení,   
e) na základě zákona omezena na osobní svobodě s výjimkou osoby vykonávající trest 
domácího vězení.  
f) od poplatku se osvobozuje osoba, které poplatková povinnost vznikla z důvodu 
přihlášení v obci na adrese úřadu (ohlašovna).  

 

 (2) V případě, že poplatník nesplní povinnost ohlásit údaj rozhodný pro osvobození  ve 

lhůtách stanovených touto vyhláškou nebo zákonem, nevzniká nárok na osvobození.15 

Čl. 8 

Navýšení poplatku  

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

správce poplatku poplatek platebním výměrem16 
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 § 10h odst. 3 ve spojení s § 10o odst. 2 zákona o místních poplatcích 
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 § 10g zákona o místních poplatcích 
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 § 14a odst. 6 zákona o místních poplatcích 
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 § 11 odst. 1 zákona o místních poplatcích 



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

na trojnásobek; toto zvýšení je příslušenstvím poplatku sledujícím jeho osud.17 

Čl. 9 

Odpovědnost za zaplacení poplatku18 

(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. 

Čl. 10 

Společná ustanovení 

(1) Ustanovení o nemovité věci se použijí obdobně i na jednotku, která je vymezena podle 

zákona o vlastnictví bytů, spolu s touto jednotkou spojeným podílem na společných 

částech domu, a pokud je s ní spojeno vlastnictví k pozemku, tak i spolu s podílem na 

tomto pozemku.19 

Čl. 11 

Přechodná ustanovení 

(1) Údaje ohlášené poplatníkem místního poplatku za provoz systému shromažďování, 

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

předcházejícímu dni nabytí účinnosti této vyhlášky se považují za údaje ohlášené 

podle čl. 4 odst. 1 této vyhlášky. 

(2) Poplatkové povinnosti vzniklé před nabytím účinnosti této vyhlášky se posuzují podle 

dosavadních právních předpisů. 

Čl. 12 

Zrušovací ustanovení 

Zrušuje se Obecně závazná vyhláška obce č. 3/2019, o místním poplatku za provoz systému 

shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů  ze 

dne 9.12.2019 

Čl. 13 

Účinnost 

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1.1.2022 .  
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 § 10q zákona o místních poplatcích 


