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Žádost o poskytnutí Informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k Informacím, v platném 
znění, včetně souhlasu se zpřístupněním dat

Na základě Vámi podané žádosti Č. j. MUKV 21460/2017 OŽP Vám v příloze Č. 1 poskytujeme požadované 
informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném  přístupu k informacím, v platném znění a v příloze č. 2 
Vám poskytujeme souhlas se zpřístupněním dat společností EKO -  KOM, a. s., popř. Českého statistického  
úřadu, u kterých bude následně žádáno o informace podle zákona č. 123/1998 Sb., o právu na informace o  
životním prostředí, v platném zn ěn í.

S pozdravem

Úbor Lesák
V/ m ístostarosta

nao ^

Přílohy:
č. 1) Poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění 
č. 2) Souhlas se zpřístupněním dat společností EKO -  KOM, a. s., popř. Českého statistického úřadu
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Příloha č. 1

Informace poskytované podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění o 
způsobu zpoplatnění komunálního odpadu v letech 1997 až 2016.

Na základě žádosti Č. j. MUKV 21460/2017 OŽP byly dohledány a zpracovány níže uvedené informace, které Vám 
tímto poskytuje.

>  Tabulka příjmů za komunální odpad + výše poplatků za období r. 2002 - 2016
>  Obecně závazná vyhláška města Kralupy nad Vltavou t. 8 /2001 o místním poplatku za provoz systém u  

shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování odpadů
>  Obecně závazná vyhláška města Kralupy nad Vltavou č. 1/2003, kterou se mění a doplňuje obecně závazná 

vyhláška města Kralupy nad Vltavou č. 8/2001 ze dne 7 .1 1 . 2001 ve znění obecně závazné vyhlášky č. 1/2001  
ze dne 13. 2. 2002 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání 
a odstraňování odpadů v platném znění

>  Obecně závazná vyhláška města Kralupy nad Vltavou č. 4/2003 o místním poplatku za provoz systém u  
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování odpadů

>  Obecně závazná vyhláška města Kralupy nad Vltavou č. 6/2004, kterou se mění a doplňuje ob ecn ě závazná 
vyhláška města Kralupy nad Vltavou č. 4 /2003  ze dne 5 .1 1 . 2003 o místním poplatku za provoz systému 
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování odpadů v platném znění

>  Obecné závazná vyhláška města Kralupy nad Vltavou č. 3/2010 o místních poplatcích
>  Obecně závazná vyhláška města Kralupy nad Vltavou č. 4/2012 o místním poplatku za provoz systém u  

shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování odpadů
>  Obecně závazná vyhláška města Kralupy nad Vltavou č. 2/2013, kterou se zrušuje obecně závazná o místním 

poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování odpadů
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Příloha 2 .2

Souhlas se zpřístupněním dat společností EKO -  KOM, a. s., popř. českého statistického úřadu

Město Kralupy nad Vltavou uděluje žadateli
souhlas se zpřístupněním dat společností EKO -  KOM, a. s., popř. Českého statistického úřadu, u 

kterých bude následně žádáno o informace podle zákona č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí, 
v platném znění, v tom to rozsahu:

>  Množství sm ěsného komunálního odpadu (tj. obsah popelnic na směsný komunální odpad) a množství 
jednotlivých separovaných složek komunálního odpadu (tj. množství plastů, papíru, skla, případně 
bioodpadu, kovů, nebezpečného odpadu...) vytvořené na území Kralup nad Vltavou za každý jednotlivý rok od 
roku 1997 do roku 2016.

Získaná data budou žadatelem využita pro studijní účely.

Libor Lesák 
m ístosta rosta
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Obecně závazná vyhláška města Kralupy nad Vltavou č. 8/2001 
o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, 

využívání a  odstraňování komunálních odpadů.

Zastupitelstvo města Kralupy nad Vltavou schválilo dne 07.11.200Jv souladu s u st § 10 písm.
a), § 35 a § 84 odst. 2 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, a ust. §15 zákona č.
565'1990 Sb., o místním poplatku, ve zněni pozdějších předpisů, tuto obecné závaznou 
vyhlášku o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, 
využíváni a odstraňování komunálních odpadů:

4
Oddíl  I

Základní ustanovent

ČI. 1
1} Město Kralupy nad Vltavou vybírá místní poplatek za provoz, systému shromažďování, 

sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů (dále jen ..poplatek 
za komunální odpad'1).

2) Správu místního poplatku vykonává Městský úřad Kralupy nad Vltavou (dále jen .. správce 
poplatku") a řízení ve věcech místních poplatků se postupuje podle zákona c. 337/1992 
Sb.. o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů.

O ddíl I I
Poplatek za komunální odpad

ČI. 2
Předm ět poplatku

1) Poplatek se vybírá za provoz systému shromažďováni, sběru, přepravy, třídění, využívaní a 
odstraňováni komunálních odpadů na území města Kralupy nad Vltavou, který byl stanoven 
v obecně závazné vyhlášce města Kralupy nad Vltavou č. 9/2001, o nakládáni s 
komunálním a se stavebním odpadem ve městě Kralupy nad Vltavou ze dne 07.1 1.2001.

ČI. 3 
Poplatník

1) Poplatníkem je fyzická osoba, která má v obci trvaly pobyt, a fyzická osoba, která ma ve 
vlastnictví stavbu určenou nebo sloužící k individuální rekreaci, nacházející .se na území 
města Kralupy nad Vltavou, ve které není hlášena k trvalému pobytu žádná fyzická osoba.

2) Za domácnost může být poplatek odváděn společným zástupcem, v případe rodinných nebo 
nebo bytových domů vlastníkem nebo správcem.

3) V případě, ze stavba určená nebo sloužící k individuální rekreaci, ve které není hlášena k 
trvalému pobytu žádna fyzická osoba, je ve vlastnictví více osob, jsou tyto osoby povinny 
hradit poplatek společně a nerozdílné, a to ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou 
osobu.



ČI. 4
Oznatnovaci povinnost

1) Osoby uvedené v ust. čl. 3 této vyhlášky jsou povinny oznámit správci poplatku do
30 dnů od nabytí účinnosti léto vyhlášky jména, příjmeni a data narození osob, (viz. příloha 
c, 1 této vyhlášky ), za něž odvádějí poplatek za komunální odpad, jakož i další skutečnosti 
rozhodné pro ověřenu' splněni poplatkové povinnosti.

2) V případě, že dojde ke vzniku či změně poplatkové povinností v průběhu kalendářního 
roku, jsou osoby uvedené v ust. cl. 3 této vyhlášky povinny splnit svou oznamovací 
povinnost do 15 dnů ode dne vzniku čí změny poplatkové povinnosti.

Či. 5
Sazby místního poplatku

1) Poplatek za komunální odpad činí ročně pro:
A)poplatníka - fyzickou osobu, která má v Kralupech nad Vltavou trvalý 

pobyt 500,- KČ.

Poplatek je tvořen:
a) částkou stanovenou ve smyslu ust. § 10b odst. 3 pism. a) zákona o místních poplatcích ve 

výši 250,- KČ
b) částkou stanovenou ve smyslu ust. § 10b odst. 3 písm. b) zákona o místních poplatcích 

ve výši 250, Kč
Bjpoplatníka - fyzickou osobu, která má ve vlastnictví stavbu určenou nebo sloužící k 

individuální rekreací, nacházející se na území obce, ve které není hlášena k trvalému 
pobytu žádná fyzická osoba, 500,- Kč.

Poplatek je  tvořen:
a) částkou stanovenou ve smyslu ust. § 10b odst. 3 písm a) zákona o místních poplatcích ve 
výši 250,- Kč
b) částkou stanovenou ve smyslu ust. § 10b odst. 3 písm. b) zákona o místních poplatcích 
ve výši 250,- Kč

2) Rozdělování nákladů obce na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu na fyzickou 
osobu a rok je stanoveno v příloze č, 2 této vyhlášky.

Čl. 6
Osvobození

i > Od poplatku jsou osvobozeny na základě písemné žádosti držitelé průkazu ZTP. ZTF. P 
(zvlášť těžce postižený s průvodcem).

2.) Poplatník je  povinen správci poplatku vždy do 31.ledna příslušného kalendářního roku 
prokázat, že důvod osvobození trvá.

3) Osvobozeni od poplatku za komunální odpad zaniká, zanikne-li důvod osvobozeni.



Čl. 7
Vzniká zánik poplatkové povinnosti

1) Poplatek se platí od prvního dne měsíce následujícího po dni, kdy poplatková povinnost 
vznikla, a to za jednotlivé měsíce do konce kalendářního roku ve výši 1 1.2 stanovené sazby.

2) Zaniknc-li poplatková povinnost zaniká povinnost platit poplatek uplynutím měsíce, v němž 
tato skutečnsot nastala.
Případný přeplatek poplatku lze vrátit na základě žádosti poplatníka, činí-li více než 50,- Kč.

Čl. 8
Splatnost poplatku

1)Poplatek pro poplatníka podle Cl. 5 odst. 1 A) teto vyhlášky je splatný ve dvou stejných 
splátkách bez vyměření vždy do 31. 3. a do 31.8. příslušného kalendářního roku.

2) Poplatek pro poplatníka podle Čl. 5 odst. 1B) této vyhlášky je splatný jednorázov ě bez 
vyměření vždy do 31. 3. příslušného kalendářního roku.

3) Vznikne-li poplatková povinnost během roku, je  poplatek vypočtený ve smyslu ustanovení 
Čl. 7 odst. 1 této vyhlášky splatný do 30ti dnů od vzniku poplatkové povinnosti.

Či. 9
Ustanovení přechodná, společná a závěrečná

1) Nebude-li poplatek zaplacen včas nebo ve správné výši, vyměří správce poplatku poplatek 
platebním výměrem, přičemž může poplatek zvýšit až o 50%.

2) Pokud poplatník nebo osoba uvedená v ust. či. 3 této vyhlášky nesplní svoji povinnost 
stanovenou touto vyhláškou, může jí správce poplatku uložit pokutu za nesplněni povinnosti 
nepeněžité povahy ve smyslu ustanovení §37 a 37a) zákona Č. 337/1992 Sb., o správě dani 
a poplatků, ve znění pozdějších předpisů.

3) Pokud poplatník nesplní svoji oznamovací (poplatkovou) povinnost určenou touto obecně 
závaznou vyhláškou, lze poplatek vyměřit do tři let od konce kalendářního roku. ve kterém 
oznamovací (poplatková) povinnost vznikla.

4) Bvl-li před uplynutím této lhůtv učiněn úkon směřující k vyměření poplatku nebo jeho 
dodatečnému stanovení, běží tříletá lhůta znovu od konec roku. v němž byl poplatník 
o tomto úkonu zpraven.

5) Správce poplatku, může na žádost poplatníka z důvodů zmírněni nebo odstraněni tvrdosti 
v jednotlivých případech poplatek snížit nebo prominout.



Čl. 10
Účinnost

2002 .

Rudolf Kasseckert
místostafosta města

h - ' ' WžvUn 1 '• i 2̂)- ^ ^Tato obecne zavazna vvhlaska byla vyvesena dne ... ..........
sejmuta dne A

Město Krt;
M'

{V l tavou
 j  v

odbor organizační a vnitřních v ěcí

Tato obecné nabývá účinnosti 01.01.

Mgf. Pavel 
starosta města

lag. Evžen ! islík 
místosta rosta města



Příloha č, 2

Sazba místního poplatku pro rok 2002, která je stanovena čl. 
5 vyhlášky

1. Poplatek je tvořen částkou stanovenou ve smyslu ust. § 10b 
odst. 3 písm. a, zákona o místním poplatku ve výši 250, ~ Kč. 
Tato částka je pevně stanovena.

2. Rozúčtování nákladů obce na sběr a svoz netříděného komu
nálního odpadu stanovených ve smyslu § 10b odst. 3, písmeno b, 
zákona o místním poplatku, činily za poslední uzavřený rok, 
tzn. 2000 4.558.345,- Kč a jsou rozúčtovány takto
Kalkulované položky příspěvek fyzické 

osoby
celkové náklady 
na fyzickou osobu

náklady na skládkování 
komunálního odpadu

1.413.205,- Kč 1 . 4 1 3 . 2 0 5 Kč

náklady spojené se 
svozem komunálního 
odpadu

3.145.140,- KČ 3.145.205,- Kč |

CELKOVÉ NÁKLADY 4.558.345,- Kč 4 . 558 . 345,- Kč
kalkulace na fyzickou 
osobu
{ 17. 620 občanů)

259,- Kč 25 9,- Kč

sazba poplatku pro 
fyzickou osobu

250,- Kč
-

Tato příloha je nedílnou součástí vyhlášky č. 8/2001 o místní 
poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, 
třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu.



Obecně závazná vyhláška města Kralupy nad Vltavou č. 1/2003, literou se mění a 
doplňuje obecně závazná vyhláška města Kralupy nad Vltavou č.8/2001 ze dne 
07.11.2001 ve znění obecně závazné vyhlášky č. 1/2002 ze dne 13.02.2002 o místním 
poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, tříděni, využívání a 
odstraňování komunálních odpadů v platném znění.

Zastupitelstvo města Kralupy nad Vltavou schválilo na svém zasedání dne 29.iedna 2003 v  
souladu s ust. § 10 písm.a), § 35 a § 84 odst. 2 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve 
zněm pozdějších předpisů a ust § 15 zákona č.565/1990 Sb.., o místních poplatcích ve znění 
pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku, kterou se mění a doplňuje obecně 
závazná vyhláška města č. 8/2001 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, 
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů ze dne 7.11.2001 ve 
zněm pozdějších předpisů

Článek 1

Obecně závazná vyhláška města. Kralupy nad Vltavou č. 8/2001 o místním poplatku za provoz 
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních 
odpadů ze dne 7.11.2001 ve zněm pozdějších předpisů se mění a doplňuje takto:

1. Text čl. 5 - Sazby místního poplatku - se nahrazuje novým v  tomto znění:

1) Poplatek za komunální odpad Činí ročně pro:
Ajpopíaínífca - fyzickou osobu, která má v Kralupech nad Vltavou trvalý 

pobyt 450,- Kč.

Poplatek je tvořen:
a) částkou stanovenou ve smyslu ust. § 10b odst. 3 písm. a) zákona o místních poplatcích ve 

výši 250,- Kč
b) částkou stanovenou ve smyslu ust. § 10b odst 3 písm. b) zákona o místních poplatcích 

ve výší 200,- Kč

Bjpoplaíníka - fyzickou osobu, která má ve vlastnictví stavbu určenou nebo sloužící k 
individuální rekreaci, nacházející se na území obce, ve které není hlášena k trvalému 
pobytu žádná fyzická osoba, 450,- Kč.

Poplatek je tvořen:
a) částkou stanovenou ve smyslu ust. § 10b odst. 3 písm a) zákona o místních poplatcích ve 
výši 250,- Kč
bt částkou stanovenou ve smyslu ust § 10b odst. 3 písm. b) zákona o místních poplatcích 
ve výši 200,- Kč

2) Rozúčtování nákladů obce na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu na fyzickou 
osobu a rok je stanoveno v příloze č. 1 této vyhlášky.



Článek 2

1) Ostatní ustanovení obecně závazné vyhlášky města Kralupy nad Vltavou č. 8/2001 ze dne 
7.11. 2001 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, 
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů , ve znění pozdějších předpisů se 
nemění.

2) Tato obecné závazná vyhláška nabývá účinnost dnem zveřejnění.

/ i / m í
Petr Moleček
místostarosta města

Ing. Vratislav Veselý 
mísíosíarosta města

Tato obecně závazná vyhláška byla vyvěšena dne J  í  /■ Á06$

áJ. 1 Jco-Jsejmuta dne ...Z....... 2.....

odbor



Příloha č. 1

Sazba místního poplatku pro rok 2003, která je stanovena Čl. 
5 vyhlášky

1. Poplatek je tvořen částkou stanovenou ve smyslu ust. § 10b 
odst. 3 písm. a, zákona o místním, poplatku ve výši Kč.
Tato částka je pevně stanovena.

2. Rozúčtování nákladů obce na sběr a svoz netříděného komu
nálního odpadu stanovených ve smyslu § 10b odst. 3, písmeno b, 
zákona o místním poplatku, činily za poslední uzavřený rok, 
tzn. 2001 4.978.609,- Kč a jsou rozúčtovány takto

_

Kalkulované položky příspěvek fyzické 
osoby

celkové náklady 
na fyzickou osobu

náklady na sběra svoz 
komunálního odpadu 
(běžný kontěj.+ popel.)

3.968.498,- KČ 3.9 68.498,- KČ

náklady spojené se 
svozem komunálního 
odpadu (mobilní)

228.198,- KČ 228.198,- KČ

sběr a svoz odpadů 
ze sběrového dvora

781.913,- Kč 781.913,- Kč

CELKOVÉ NÁKLADY 4.978.609,- KČ 4.978.609,-- KČ
kalkulace na fyzickou 
osobu
(17.521 občanů)

284,- Kč 284,- Kč

sazba poplatku pro 
fyzickou osobu

250,- KČ

Touto přílohou se mění příloha č. 2 vyhlášky č. 8/2001 o míst
ním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, 
třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu a stává 
se její nedílnou součástí.



Město Kralupy nad Vltavou

Obecně závazná vyhláška města Kralupy nad Vltavou č. 4/2003 o místním poplatku za provoz; 
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních

odpadů

Zastupitelstvo města Kralupy nad Vltavou schválilo a vydává dne 5.11.2003 v souladu s ust. § 10 
písm. d), § 35 a § 84 odst. 2 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb,, o obcích, ve znění pozdějších předpisů, 
a ust. § 14 odst. 2) zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, tuto 
obecně závaznou vyhlášku o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, 
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů:

Oddíl I.
Základní ustanovení

Čl. 1
1) Město Kralupy nad Vltavou vybírá místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, 

přepravy,.třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů (dále jen „poplatek za 
komunální odpad").

2) Správu místního poplatku vykonává Městský úřad Kralupy nad Vltavou (dále jen „ správce 
poplatku") a v řízení ve věcech místních poplatků se postupuje podle zákona č. 337/1992 Sb., o 
správě.daňí a poplatků, ve znění pozdějších předpisů, není-li zákonem d místních poplatcích 
stanoveno jinak.

Oddíl II.
Poplatek za komunální odpad

Čl. 2
Předmět poplatku

Poplatek za komunální odpad se vybírá za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, 
využívání a odstraňování komunálních odpadů na území města Kralupy nad Vltavou, který byl 
stanoven v obecně závazné vyhlášce města Kralupy nad Vltavou č. 9/2001, o nakládání 
s komunálním a se stavebním odpadem na území města Kralupy nad Vltavou ze dne 07.11.2001.

Čl. 3 
Poplatník

Poplatníkem je:
1) fyzická osoba, která má ve městě Kralupy nad Vltaivou trvalý pobyt. Za domácnost může být 

poplatek odváděn společným zástupcem, v případě rodinných nebo bytových domů vlastníkem 
nebo správcem domu.

2) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou nebo sloužící k individuální rekreaci, 
nacházející se na území města Kralupy nad Vltavou, ve které není hlášena k trvalému pobytu 
žádná fyzická osoba.V případě, že stavba určená nebo sloužící k individuální rekreaci, ve které 
není hlášena k trvalému pobytu žádná fyzická osoba, je ve vlastnictví více osob, jsou tyto osoby 
povinny hradit poplatek společně a nerozdílně, a to ve výši odpovídající poplatku za jednu 
fyzickou osobu.



ČI. 4
Ohlašovací povinnost

1) Osoby uvedené ve větě druhé odst. 1) čl. 3 této vyhlášky jsou povinny oznámit správci poplatku na 
formuláři (viz. příloha č. 1 této vyhlášky 1 jméno, příjmení a datum narození osob, za něž poplatek za 
komunální odpad odvádějí, jakož i další skutečnosti rozhodné pro splnění poplatkové povinnosti, a to 
nejpozději při placení poplatku.

2) Poplatník -  fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou nebo sloužící k individuální 
rekreaci, nacházející se na území města Kralupy nad Vltavou, ve které není hlášena k trvalému pobytu 
žádná fyzická osoba, je povinen oznámit správci poplatku vznik jeho poplatkové povinnosti do 30 
dnů od nabytí účinnosti této vyhlášky, pokud se na poplatníka nevztahuje přechodné ustanovení dle 
čl. 11 této vyhlášky, a zánik poplatkové povinnosti do 15 dnů ode dne, kdy jeho poplatková povinnost 
zanikla. V případě, že dojde ke vzniku poplatkové povinnosti v průběhu kalendářního roku, je 
poplatník uvedený ve větě prvé tohoto ustanovení povinen splnit svou oznamovací povinnost do 15 
dnů ode dne vzniku poplatkové povinnosti.

Čl. 5
Sazby místního poplatku

1) Poplatek za komunální odpad činí ročně pro:
Ajpoplatníka - fyzickou osobu, která má ve městě Kralupy nad Vltavou trvalý 

pobyt, 450,- Kč.

Poplatek je tvořen:
a) částkou stanovenou ve smyslu ust. § 10b odst. 3 písm. a) zákona o místních poplatcích ve 

výši 200,- Kč
b) částkou stanovenou ve smyslu ust. § 10b odst. 3 písm. b) zákona o místních poplatcích ve 

výši 250,- Kč

Bjpoplatníka - fyzickou osobu, která má ve vlastnictví stavbu určenou nebo sloužící k 
individuální rekreaci, nacházející se na území města Kralupy nad Vltavou, ve kter é není 
hlášena k trvalému pobytu žádná fyzická osoba, 450,- Kč.

Poplatek je tvořen:
a) částkou stanovenou ve smyslu ust. § 10b odst. 3 písm a) zákona o místních poplatcích ve 

výši 200,- Kč
b) částkou stanovenou ve smyslu ust. § 10b odst. 3 písm. b) zákona o místních poplatcích ve 

výši 250,- Kč

2) Rozúčtování nákladů obce na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu na fyzickou osobu a 
rok je stanoveno v příloze č. 2 této vyhlášky.

Čl. 6 
Osvobození

1) Od poplatku jsou osvobozeni poplatníci - držitelé průkazu ZTP, ZTP/P (zvlášť těžce postižený s 
průvodcem).

2) Od poplatku je osvobozen poplatník - fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou nebo 
sloužící k individuální rekreaci, nacházející se na území města Kralupy nad Vltavou, ve které 
není hlášena k trvalému pobytu žádná fyzická osoba, pokud má poplatník ve městě Kralupy nad 
Vltavou trvalý pobyt.



3) Poplatník je povinen správci poplatku vždy do 31 .ledna příslušného kalendářního roku 
prokázat, že důvod osvobození trvá, s výjimkou poplatníků - držitelů průkazů ZTP a ZTP/P na 
dobu neomezenou, pokud tuto skutečnost již jednou prokázali.

4) Osvobození od poplatku za komunální odpad zaniká, zanikne-li důvod osvobození.

Čl, 7
Vznik a zánik poplatkové povinnosti

1) Poplatek se platí od prvého dne měsíce následujícího po dni, kdy poplatková povinnost vznikla, 
a to za jednotlivé měsíce do konce kalendářního roku ve výši 1/12 stanovené sazby.

2) Dojde-li k zániku poplatkové povinnosti v průběhu kalendářního měsíce, platí se poplatek do 
posledního dne kalendářního měsíce předcházejícího měsíci, v němž poplatková povinnost zanikla.

Případný přeplatek poplatku lze vrátit na základě žádosti poplatníka, činí-li více než 50,- Kč.

ČI. 8
Splatnost poplatku

1) Poplatek pro poplatníka podle Čl. 5 odst. 1A) této vyhlášky je splatný ve dvou stejných splátkách 
bez vyměření vždy do 31. 3. a do 31.8. příslušného kalendářního roku.

2) Poplatek pro poplatníka podle Čl. 5 odst. 1B) této vyhlášky je splatný jednorázově bez vyměření 
vždy do 31. 3. příslušného kalendářního roku.

3) Vznikne-li poplatková povinnost během roku po termínech splatnosti uvedených v odst. 1) a 2) 
tohoto článku, je poplatek vypočtený ve smyslu ustanovení Čl. 7 odst. 1) této vyhlášky splatný do 
30ti dnů od vzniku poplatkové povinnosti.

Oddíl II.
Ustanovení společná, závěrečná a přechodná

Čl. 9

1) Nebude-li poplatek zaplacen (odveden) včas nebo ve správné výši, vyměří správce poplatku 
poplatek platebním výměrem. Včas nezaplacený (neodvedený) poplatek nebo jeho nezaplacenou 
(neodvedenou) část může správce poplatku zvýšit až na trojnásobek.

2) Tomu, kdo nesplní ve lhůtě stanovené touto vyhláškou nebo rozhodnutím povinnost nepeněžité 
povahy, může správce poplatku uložit pokutu za nepeněžité plnění ve smyslu ustanovení § 37 a § 
37a) zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů.

3) Pokud poplatník nesplní svoji poplatkovou povinnost stanovenou touto obecně závaznou 
vyhláškou, lze dlužné částky vyměřit nebo doměřit do tří let od konce kalendářního roku, ve 
kterém poplatková povinnost vznikla.

4) Byl-li před uplynutím této lhůty učiněn úkon směřující k vyměření nebo doměření poplatku běží 
tříletá lhůta znovu od konce roku, v němž byl poplatník o tomto úkonu písemně uvědomen.
Vyměřit a doměřit lze nejpozději do 10 let od konce kalendářního roku, ve kterém poplatková 
povinnost vznikla.



ČL 10

1) Správce poplatku je  oprávněn pověřit kontrolou plnění povinností vyplývajících z této vyhlášky 
zaměstnance města zařazené do městského úřadu. Zaměstnanec je povinen se při kontrole prokázat 
kontrolovanému subjektu písemným pověřením vydaným správcem poplatku.

2) Správce poplatku, může na žádost poplatníka z důvodů zmírnění nebo odstranění tvrdosti v 
jednotlivých případech poplatek nebo jeho příslušenství zcela nebo Částečně prominout.

ČL 11

Ohlašovací (oznamovací) povinnost poplatníka -  fyzické osoby, která má ve vlastnictví stavbu 
určenou nebo sloužící k individuální rekreaci, nacházející se na území města Kralupy nad Vltavou, ve 
které není hlášena k trvalému pobytu žádná fyzická osoba, splněná v roce 2003 podle dosavadních 
právních předpisů města se považuje za splnění ohlašovací povinnosti podle této vyhlášky.

Čl. 12
Zrušovací ustanovení

Touto vyhláškou se zrušuje:
- obecně závazná vyhláška města Kralupy nad Vltavou č. 8/2001 o místním poplatku za provoz 

systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 
ze dne 7.11.2001,
obecně závazná vyhláška č. 1/2002, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška města 
Kralupy nad Vltavou č. 8/2001 ze dne 7.11.2001 o místním poplatku za provoz systému 
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, ze dne
13.2.2002 a
obecně závazná vyhláška č. 1/2003, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška města 
Kralupy nad Vltavou č. 8/2001 ze dne 7.11.2001 ve znění obecně závazné vyhlášky č. 1/2002 ze 
dne 13.2.2002 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, 
využívání a odstraňování komunálních odpadů, ze dne 29.1.2003.

Čl. 13 
Účinnost

Tato obecně závazná vyhláškanabýváúěmnčšti 01.01/2004

vlgr. Pave/Rop 
starosta města

Ing. Evžen Listík 
místostarosta města

Ing. Josef Matema 
místostarosta města

Tato obecně závazná vyhláška byla vyvěšena dnedne
sejmuta dne

K nhinw íaa Vltavou



Město Kralupy nad Vltavou

Obecně závazná vyhláška města Kralupy nad Vltavou č. 6/2004, kterou se rnění a 
doplňuje obecně závazná vyhláška města Kralupy nad Vltavou č. 4/2003 ze dne 5.11.2003 

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

Zastupitelstvo města Kralupy nad Vltavou schválilo a vydává dne 3.11.2004 v souladu s ust.
§ 10 písm. d), § 35 a § 84 odst. 2 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění 
pozdějších předpisů, a ust. § 14 odst. 2) zákona ě. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve 
znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku, kterou se mění a doplňuje obecně 
závazná vyhláška města Kralupy nad Vltavou č. 4/2003 ze dne 5.11.2003 o místním poplatku 
za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování 
komunálních odpadů

Čl. 1

Obecně závazná vyhláška města Kralupy nad Vltavou č. 4/2003 ze dne 5.11.2003 o místním 
poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování 
komunálních odpadů se mění a doplňuje takto:

1. Text čl. 5 - Sazby místního poplatku -  se nahrazuje novým v tomto znění:

1) Poplatek za komunální odpad činí ročně pro:
A)poplatníka - fyzickou osobu, která má ve městě Kralupy nad Vltavou trvalý 

pobyt, 500,- Kč.

Poplatek je tvořen:
a) částkou stanovenou ve smyslu ust. § 10b odst. 3 písm. a) zákona o místních poplatcích ve 

výši 250,-Kč
b) částkou stanovenou ve smyslu ust. § 10b odst. 3 písm. b) zákona o místních poplatcích ve 

výši 250,-Kč

Bjpoplatníka - fyzickou osobu, která má ve vlastnictví stavbu určenou nebo sloužící k 
individuální rekreaci, nacházející se na území města Kralupy nad Vltavou, ve které 
není hlášena k trvalému pobytu žádná fyzická osoba, 500,- Kč.

Poplatek je tvořen:
a) částkou stanovenou ve smyslu ust. § 10b odst. 3 písm a) zákona o místních poplatcích ve 

výši 250,- Kč
b) částkou stanovenou ve smyslu ust. § 10b odst. 3 písm. b) zákona o místních poplatcích ve 

výši 250,- Kč

2) Rozúčtování nákladů obce na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu na fyzickou 
osobu a rok je stanoveno v příloze č. 1 této vyhlášky.



1) Ostatní ustanovení obecně závazné vyhlášky města Kralupy nad Vltavou č. 4/2003 ze dne
5.11.2003 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, 
využívání a odstraňování komunálních odpadů se nemění.

2) Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem 01.01.2005.

Mgr. Pavel Bn 
staroshrměsti
V ?  T>

ing. Evžen Listík - 
místostaxosta města

ing. Josef Matema 
rístostarosta města

Tato obecně závazná vyhláška byla vyvěšena dne
sejmuta d n e .......



P ř í l o h a  č .  1

Sazba místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, 
využívání a odstraňování komunálních odpadů pro rok 2005.

1. Místní poplatek je tvořen částkou stanovenou ve smyslu ust. § 10b odst. 3 písm. a) zákona 
o místních poplatcích ve výši 250,- Kč.
Neprovádí se rozúčtování nákladů, stanoví se částkou až 250,- Kč na osobu a kalendářní 
rok.

2. Rozúčtování nákladů obce na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu stanovených ve 
smyslu ust. § 10b odst, 3 písm. b) zákona o místních poplatcích, činily za poslední 
uzavřený rok, tzn. rok 2003 - 6.841.743,- Kč a jsou rozúčtovány takto:

Kalkulované položky Příspěvek fyzické osoby Celkové náklady na fyzickou 
osobu

náklady na sběr a svoz 
komunálního odpadu 
(běžný kontejner + popelnice)

5.276.745,- Kč 5.276.745,- Kč

náklady spojené se svozem 
komunálního odpadu 
(mobilní)

305.998,-Kč 305.998,- Kč

sběr a svoz odpadů ze 
sběrového dvora

1.259.000,- Kč 1.259.000,- Kč

CELKOVE NAKLADY 6.841.743,- Kč 6.841.743,- Kč

kalkulace na fyzickou osobu 
(17 721 občanů)

250,- Kč 386,- Kč

max. sazba místního poplatku 
pro fyzickou osobu

250.,- Kč

Zpracoval odbor RI na MěÚ Kralupy nad Vltavou, ve spolupráci s TSM Kralupy nad Vltavou.



Město Kralupy nad Vltavou

Obecně závazná vyhláška 
města Kralupy nad Vltavou

č. 3/201 Oi 
o místních poplatcích

Zastupitelstvo m ěsta Kralupy nad Vltavou schvaluje a vydává dne 24 .11 .2010  v souladu s ust. § 10 
písm. d), § 35 a § 84 odst. 2) písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, 
a ust. § 14 odst. 2) zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve  znění pozdějších předpisů, tuto 
obecně závaznou vyhlášku o místních poplatcích:

Oddíl I. 
Základní ustanovení

Čl. 1
1) Město Kralupy nad Vltavou zavádí a vybírá tyto místní poplatky (dále též  jen „poplatky"):

a) poplatek z e  psů1
b) poplatek za  užívání veřejného prostranství2
c) poplatek z ubytovací kapacity3
d) poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj nebo jiné technické herní zařízení povolené

Ministerstvem financí podle jiného právního předpisu4
e) poplatek za provoz systém u shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a 

odstraňování komunálních odpadů5.

2) Správu místních poplatků vykonává Městský úřad Kralupy nad Vltavou (dále jen "správce 
poplatků").

Oddíl II. 
Poplatek ze psů

ČI. 2
O h lašovací p ov in n ost

1) Poplatník je povinen ohlásit6 správci poplatků vznik a zánik poplatkové povinnosti do 15 dnů ode
dne, kdy tato skutečnost nastala.

2) Poplatník je rovněž povinen ohlásit správci poplatků každou skutečnost, která má vliv na výši
poplatku z e  psů nebo na osvobozen í od poplatku z e  psů, do 15 dnů od jejího vzniku.

3) Správce poplatků vydá poplatníkovi evidenční známku pro psa bez ohledu na to, zda pes poplatku
podléhá nebo jeho držitel je od poplatku osvobozen. Evidenční známka je nepřenosná na jiného 
psa i kdyby šlo o psa téhož vlastníka. Ztrátu nebo z:cizení této známky poplatník ohlásí správci 
poplatků nejpozději do 30 dnů.

1 § 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
2 § 4 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve zněni pozdějších předpisů
3 § 7 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve zněni pozdějších předpisů
4 § 10a zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
5 § 10b zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
6 § 14a zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
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Cl. 3
Sazby poplatku ze  psů

Sazba poplatku z e  psů činí ročně:

a) v dom ech o min. třech bytech pro ce lé  území m ěsta
- za prvního psa 1 ,000,-K č
- za druhého a každého dalšího psa téhož držitele 1,500,-K č

b) v rodinných dom ech s max. dvěm a byty v částech města: Kralupy n. Vit., Lobeček  
a Mikovice

- za prvního psa 200 ,-Kč
- za druhého a každého dalšího psa téhož držitele 700 ,-Kč

c) v rodinných dom ech s max. dvěm a byty v částech města: Minice a Zem ěchy
- za prvního psa 200 ,-Kč
- za druhého a každého dalšího psa téhož držitele 700 ,-Kč

d} za psa, jehož držitelem je poživatel invalidního, starobního, vdovského nebo vdoveckého  
důchodu, je-li jediným zdrojem příjmu, nebo poživatel sirotčího důchodu
- v dom ech uvedených pod písm. a) a b)

- za prvního psa 200,-Kč
- za druhého a každého dalšího psa téhož držitele 300,-Kč

- v domech uvedených pod písm. c)
- za prvního psa 100,-Kč
- za druhého a každého dalšího psa téhož držitele 300,-Kč.

Čl. 4
O sv o b o zen í od poplatku z e  psů

1) Od poplatku ze  psů je nad rám ec ust. § 2 odst. 2) zálkona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, 
ve znění pozdějších předpisů, osvobozena osoba, která převzala psa do p éče  z útulků nebo azylů 
pro zvířata v nouzi, a to po dobu jednoho roku ode dne převzetí psa, jestliže splnila svou 
ohlašovací povinnost.

2) Poplatník je povinen správci poplatků vždy do 31. března příslušného kalendářního roku prokázat, 
ž e  důvod osvobození trvá.

Cl. 5
S p la tn ost poplatku z e  p sů

1) Poplatek ze  psů je splatný bez vyzvání správce poplatku nejpozdéji do 31.3. každého roku

2) Vznikne-li poplatková povinnost během roku po 31. 3. kalendářního roku, je poplatek z e  psů 
splatný nejpozději do 2 m ěsíců od vzniku poplatkové povinnosti.

Oddíl III. 
Poplatek za užívání veřejného prostranství

ČI. 6
V eřejné prostranství

Soupis pozemků tvořících veřejné prostranství7 na území m ěsta Kralupy nad Vltavou, jehož užívání 
zvláštním způsobem  podléhá poplatku za užívání veřejného prostranství, je uveden v příloze č .  1 této 
obecně závazné vyhlášky.

Cl. 7
O h lašovací p ov in n ost

Poplatník je  povinen ohlásit6 správci poplatků užívání veřejného prostranství:

7 § 34 zákona č. 128/20000 Sb., o obcích, v e  znění pozdějších předpisů
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a) v případech uvedených v ust. čl. 8 odst. 1) písm. a), b) a f) této obecně závazné vyhlášky 
nejpozději 1 den před zahájením  užívání veřejného prostranství,

b) v případech uvedených v ust. čí. 8 odst. 1) písm. e) této ob ecn ě závazné vyhlášky nejpozději 
10 dnů před zahájením  užívání veřejného prostranství,

c) v ostatních případech nejpozdějí 30 dnů před zahájením užívání veřejného prostranství.

Čl. 8
S a zb y  poplatku za užívání veřejn éh o prostranství

1) Sazba poplatku za užívání veřejného prostranství činí za každý i započatý m2 a den užívání 
veřejného prostranství:

a} za  umístění prodejního zařízení (např. Stánku, pultu, kiosku a s  tím souvisejícího zařízení 
určeného k prodejním účelům)

3Q,-Kč/m2/den

b) za umístění prodejního zařízení (např. slánku, pultu, kiosku a s  tím souvisejícího zařízení 
určeného k prodejním účelům), a to k prodeji vlastních výpěstků

20,-K č/m 2/den

c) za umístění zařízení cirkusů, lunaparků a jiných obdobných atrakcí
8,-K č/m 2/den

d) za  umístění restauračních stolků, za užití veřejného prostranství k tvorbě filmových a 
televizních děl

10,-K č/m 2/den

b) za umístění stavebního zařízení, za  skládku stavebního materiálu a provádění výkopových 
prací

3 ,-K č/m 2/den

c) za umístění skládky materiálu v kontejneru nebo nákladním přívěsu

d) za umístění reklamního zařízení formou vystavení zb ož í  před ob ch od em  (i Stánkem)

5,-K č/m 2/den

10,-K č/m 2/den

e) za umístění reklamního zařízení včetně přenosných poutačů, reklamních stojanů, billboardů
10,-K č/m 2/den

f) v případech zvláštního užívání veřejného prostranství neuvedených v písm. a) až h) tohoto 
článku

10,-K č/m 2/den

2} Dnem s e  rozumí jeden kalendářní den bez ohledu na to, kterou a jak velkou část dne poplatník k 
činnosti využije.

3) Paušální sazba poplatku za  užívání veřejného prostranství za vyhrazení trvalého parkovacího 
místa pro osobní motorová vozidla (s výjimkou pěších zón a zón s  parkovacími automaty) činí:

a) v lokalitách
s íd liš tě  Cukrovar - m im o ul. V Luhu 
s íd liš tě  Hůrka 
s íd liš tě  Z átiší 
s íd liš tě  L ob eč

za  každé první vyhrazené trvalé parkovací místo téhož provozovatele nebo vlastníka
7 .000 ,- K č/ rok

za  každé druhé a další vyhrazené trvalé parkovací místo téhož provozovatele nebo vlastníka
12.000, -Kč/rok

b) v ostatn ích  lokalitách m ěsta  n eu ved en ých  pod p ísm . a)
za  každé první vyhrazené trvalé parkovací místo téhož provozovatele nebo vlastníka

4 .000 ,-K č/ rok



za  každé druhé a další vyhrazené trvalé parkovací místo téhož provozovatele nebo vlastníka
6 .000 ,-K č/ rok.

4) Poplatek za užívání veřejného prostranství {bez rozlišení účelu užívání, s  výjimkou poplatku 
uvedeného v odst. 3/) lze hradit paušální částkou v následující výši:

Plocha užívání 
veřejného  

prostranství v  m 2

Doba užívání

do 60 dnů 6 1 -1 8 0  dnů 181 -3 6 5  dnů
do 30 5.000 Kč 10.000 Kč 15.000 Kč

od 31 do 80 10.000 Kč 25.000 Kč 40.000 Kč

od 81 do 150 20.000 Kč 50.000 Kč 90.000 Kč

151 a více 30.000 Kč 70.000 Kč 120.000 Kč

Čl. 9
O sv o b o z e n í od poplatku za užívání veřejn éh o  prostranstv í

Od poplatku za užívání veřejného prostranství je osvobozeno nad rámec ust. § 4 zákona č. 565 /1990
Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů:

a) vyhrazení trvalého parkovacího místa pro osobu žijící ve sp olečn é domácnosti s osobou se  
zvlášť těžkým zdravotním postižením, které byly přiznány mimořádné výhody II. nebo III. 
stupně (držitel průkazu ZTP nebo ZTP/P), která pobírá příspěvek na provoz motorového  
vozidla8, pokud trvalé parkovací místo již nebylo vyhrazeno této osob ě zdravotně postižené

b) umístění reklamních zařízení sledujících charitativní a jiné humanitární cíle
c} užívání veřejného prostranství pro kulturní a sportovní akce, pokud není vybíráno vstupné
d) užívání veřejného prostranství pro skládku materiálu při opravě venkovních omítek domů ve  

vlastnictví fyzických osob, které nemohou skladovat materiál na vlastním pozemku, po dobu 
max. 1 m ěsíce

e) užívání veřejného prostranství do 3 mz pro skládky materiálu před vlastním domem  
(nemovitostí) na dobu max. 3 dnů

f) užívání veřejného prostranství k umístění 1 kontejneru nebo nákladního přívěsu pro skládku 
materiálu na dobu max. 24 hod.

g) užívání veřejného prostranství k umístění stavebního zařízení u vlastního domu 
(nemovitosti) při velikosti užívání veřejného prostranství do 3 m2 na dobu max. 3 dnů

h) užívání veřejného prostranství osobami, realizujícími akce, jejichž investorem je  m ěsto  
Kralupy nad Vltavou, organizace jím zřizované a všechna školská, sociální a charitativní 
zařízení působící na územ í města

i) užívání veřejného prostranství organizacemi zřizovanými m ěstem  Kralupy nad Vltavou a 
školskými, sociálními a charitativními zařízeními působícími na území m ěsta

j) užívání veřejného prostranství při odstraňování havárií inženýrských sítí po dobu nezbytně 
nutnou k odstranění havárie a jejích následků, nnax. 30 dnů

k) užívání veřejného prostranství v případě likvidace následků živelných katastrof apod. na 
dobu max. 2 týdnů

I) užívání pozem ku uvedeného v příloze č. 1 této ob ecn ě závazné vyhlášky (nebo jeho části) 
vlastníkem pozemku, pokud pozem ek nebo jeho část užívá zvláštním způsobem 9.

Čl. 10
S p la tn o st poplatku za  užívání veřejn éh o  prostran stv í

1) Poplatek za užívání veřejného prostranství (s výjimkou případů uvedených v odst. 2/ a 3/) je 
splatný nejpozději v den, kdy bylo s  užíváním veřejného prostranství započato.

2) Poplatek za užívání veřejného prostranství uvedený v ust. čl. 8 odst. 3) této obecně závazn é  
vyhlášky je splatný do konce ledna příslušného kalendářního roku. Vznikne-li poplatková

8 ust, § 36 vyhlášky Ministerstva práce a sociálních věci č. 182/1991 Sb., kterou se  provádí zákon o sociálním zabezpečení a
zákon České národní rady o působnosti orgánů České republiky v sociálním zabezpečeni 
8 ust. § 4 odst. 1) zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
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povinnost během  kalendářního roku, je poplatek (nebo jeho alikvotní část) splatný nejpozději 
v den vydání rozhodnutí o vyhrazení trvalého parkovacího místa.

3) Poplatek za užívání veřejného prostranství uvedený v ust. čl. 8 odst. 4) této obecně závazn é  
vyhlášky je splatný nejpozději první den doby užívání veřejného prostranství, na kterou byl 
poplatek stanoven paušální částkou.

Oddíl IV. 
Poplatek z ubytovací kapacity

ČI. 11
O h lašovací p o v in n o st

1) Poplatník je povinen ohlásit6 správci poplatků vznik poplatkové povinnosti (tj. zahájení činnosti 
spočívající v poskytování přechodného ubytování) do 15 dnů ode dne, kdy tato skutečnost nastala.

2) Poplatník je rovněž povinen ohlásit správci poplatků do 15 dnů jakékoliv zm ěny v ohlášených  
skutečnostech a do 15 dnů ukončení činnosti spočívající v poskytování přechodného ubytování, tj. 
zánik sv é  poplatkové povinnosti.

Čl. 12
Sazb a  poplatku z  u b ytovací kapacity

Sazba poplatku z ubytovací kapacity činí 6,- Kč za každé využité lůžko a den.

ČI. 13
S p la tn o st poplatku z  u b ytovací kapacity

Poplatek z  ubytovací kapacity je splatný po uplynutí každého čtvrtletí do 15. dne m ěsíce  následujícího.

Čl. 14
O sv o b o zen í od  poplatku z u b ytovací kapacity

Od poplatku z ubytovací kapacity je nad rámec ust. § 7 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích,
ve znění pozdějších předpisů, osvobozeno m ěsto Kralupy nad Vltavou a příspěvkové a obchodní
organizace, jichž je m ěsto Kralupy nad Vltavou zřizovatelem, zakladatelem nebo spoluzakladatelem ,
popř. společníkem.

Oddíl V. 
Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj nebo jiné 

technické herní zařízení povolené Ministerstvem financí podle jiiného právního 
předpisu

ČI. 15
O h lašovací p ov in n ost

1) Poplatník je povinen ve lhůtě do 15 dnů ohlásit6 správci poplatků uvedení výherního hracího 
přístroje nebo jiného technického herního zařízení povoleného Ministerstvem financí podle jiného 
právního předpisu do provozu.

2) Poplatník, který ke dni účinnosti této obecně závazné vyhlášky provozuje na území m ěsta  jiné 
technické herní zařízení povolené Ministerstvem financí podle jiného právního předpisu, je povinen  
tuto skutečnost ohlásit správci poplatků a sou časn ě uvést všechny skutečnosti rozhodné pro 
správu poplatku, a to ve lhůtě do 15 dnů ode dne nabytí účinnosti této obecně závazné vyhlášky.

3) Poplatník je rovněž povinen ohlásit správci poplatků do 15 dnů jakékoliv změny v ohlášených
skutečnostech a do 15 dnů ukončení provozování výherního hracího přístroje nebo jiného
technického herního zařízeni povoleného Ministerstvem financí podle jiného právního předpisu, tj.
zánik své  poplatkové povinnosti.
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Čl. 16
Sazba poplatku

1) Sazba poplatku za  každý výherní hrací přístroj nebo každé jiné technické herní zařízení povolené
Ministerstvem financí podle jiného právního předpisu činí 5 .000 ,-Kč na tři m ěsíce.

2) V případě, ž e  výherní hrací přístroj nebo jiné technické herní zařízení povolené Ministerstvem
financí podle jiného právního předpisu je provozován po dobu kratší než 3 m ěsíce, platí se
poplatek v pom ěrné výši.

Čl. 17 
S p la tn ost poplatku

1) Poplatek je splatný čtvrtletně nejpozději v poslední den příslušného čtvrtletí, v němž byl výherní 
hrací přístroj nebo jiné technické herní zařízeni povolené Ministerstvem financí podle jiného 
právního předpisu provozován.

2) Poplatník m ůže poplatek zaplatit jednorázově na celou dobu provozu výherního hracího přístroje 
nebo jiného technického herního zařízení povoleného Ministerstvem financí podle jiného právního 
předpisu, a to nejpozději do třech m ěsíců od zahájení provozování výherního hracího přístroje 
nebo jiného technického herního zařízení povoleného Ministerstvem financí podle jiného právního 
předpisu.

Oddíl VI. 
Poplatek za provoz systém u shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání 

a odstraňování komunálních odpadů
(dále jen „poplatek za komunální odpadl")

Cl. 18
O h lašovací p o v in n o st

1) Poplatník je povinen ohlásit6 správci poplatků vznik, zm ěnu nebo zánik poplatkové povinnosti do 
15 dnů ode dne, kdy tato skutečnost nastala.

2) Poplatník, který je vlastníkem stavby na území m ěsta, která slouží nebo je určena k individuální 
rekreaci, v níž není k trvalému pobytu hlášena žádná fyzická osoba, uvede rovněž číslo popisné  
nebo evidenční této stavby; pokud stavba není takto označena, uvede parcelní číslo pozem ku, na 
němž je stavba umístěna.

3) Ohlašovací povinnost poplatníka - fyzické osoby, která má ve vlastnictví stavbu určenou nebo 
sloužící k individuální rekreaci, nacházející s e  na územ í m ěsta Kralupy nad Vltavou, ve které není 
hlášena k trvalému pobytu žádná fyzická osoba, splněná v předchozím období podle dosavadních  
právních předpisů m ěsta s e  považuje za splnění ohlašovací povinnosti podle této obecně závazné  
vyhlášky.

Čl. 19
S azb a  poplatku za kom unální odpad

Sazba poplatku za komunální odpad činí ročně pro:
1) fyzickou o so b u , která má v e  m ěstě  Kralupy nad Vltavou trvalý p obyt 500 ,-Kč.

Poplatek je tvořen:
a) částkou stanovenou ve sm yslu ust. § 10b odst. 3) písm. a) zákona o místních 

poplatcích ve výši 250 ,-Kč
b) částkou stanovenou ve smyslu ust. § 10b odst. 3) písm. b) zákona o místních 

poplatcích ve výši 250 ,-Kč.
2) fyzickou o so b u , která má v e  v lastn ictv í stavb u  určenou n eb o  s lo u ž íc í k individuální 

rekreaci, n ach ázejíc í s e  na územ í m ěsta  Kralupy nad Vltavou, v e  které nen í h lá še n a  k 
trvalém u pobytu žád n á  fyzická o so b a  500,-K č.
Poplatek je tvořen:

a) částkou stanovenou ve sm yslu ust. § 10b odst. 3) písm. a) zákona o místních 
poplatcích ve výši 250 ,-Kč

b) částkou stanovenou ve smyslu ust. § 10b odst. 3) písm. b) zákona o místních 
poplatcích ve  výši 250 ,-Kč.
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Rozúčtování nákladů m ěsta předchozího roku na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu na
osobu je stanoveno v příloze č. 2 této ob ecn ě závazné vyhlášky.

Čl. 20
S p la tn o st poplatku za kom unální odpad

1) Poplatek za komunální odpad je splatný bez vyměření vždy nejpozději do 31. 5. každého roku.

2) Vznikne-li poplatková povinnost během  roku po 31. 5., je poplatek za komunální odpad splatný do 
30ti dnů od vzniku poplatkové povinnosti.

Čl. 21
O sv o b o zen í od poplatku za kom unální odpad

1) Od poplatku za komunální odpad je osvobozena:
a) fyzická osoba, která je osobou s e  zvlášť těžkým zdravotním postižením, které byly přiznány 

mimořádné výhody II. nebo III. stupně (držitel průkazu ZTP nebo ZTP/P)
b) fyzická osoba, která je um ístěna v zařízení sociálních služeb, poskytujícím dlouhodobé 

pobytové služby, a to po dobu pobytu v tomto zařízení
c) fyzická osoba, která je um ístěna v dětském domově, a to po dobu pobytu v tomto zařízení
d) fyzická osoba ve výkonu trestu odnětí svobody, a to po dobu výkonu tohoto trestu
e) fyzická osoba se  skutečným pobytem ve veřejném ubytovacím zařízení na území m ěsta
f) fyzická osoba, která pobývá celoročně v zahraničí
g) fyzická osoba, která s e  nezdržuje v m ístě trvalého pobytu a která doloží doklad o platbě za 

komunální odpad obci, na jejímž územ í s e  vdaném  roce zdržuje, a to za podmínky, že  
rodinný dům nebo byt trvalého pobytu není pronajímán nebo podnajímán

h) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou nebo sloužící k individuální rekreaci, 
nacházející s e  na územ í m ěsta Kralupy nad Vltavou, ve které není hlášena k trvalému 
pobytu žádná fyzická osoba, pokud má vlastník tohoto objektu trvalý pobyt na územ í m ěsta  
Kralupy nad Vltavou

i) fyzická osoba, která je hlášena k trvalému pobytu na ohlašovné -  na M ěstském úřadě 
Kralupy nad Vltavou, avšak na území m ěsta Kralupy nad Vltavou se  prokazatelně 
nezdržuje.

2) Vznik nároku na osvobození dle odst. 1) písm. a) až h) je fyzická osoba povinna správci poplatků 
oznámit a prokázat vždy nejpozději do 31.5. kalendářního roku, popř. do 30 dnů ode dne, kdy 
nastala skutečnost zakládající nárok na osvobození. Stejným způsobem  a ve stejné lhůtě je 
fyzická osoba povinna oznámit správci poplatků zánik nároku na osvobození. Nárok na 
osvobození je nutno doložit doklady, potvrzeními či čestným i prohlášeními požadovanými 
správcem poplatků.

3) O svobození od poplatku za komunální odpad zaniká, zanikne-li důvod osvobození.

Oddíl VII.
Ustanovení společná a závěrečná

Čl. 22
V ym ěření a n a v ý šen í poplatků

1) Nebudou-li poplatky zaplaceny včas nebo ve správné výši, budou vyměřeny správcem poplatků 
platebním výměrem.

2) Včas nezaplacené nebo neodvedené poplatky nebo část těchto poplatků m ůže správce poplatků 
zvýšit až na trojnásobek; toto zvýšení je příslušenstvím poplatku.

Čl. 23
P řech od n é u stan oven í

Právní vztahy vzniklé přede dnem nabytí účinnosti této obecně závazné vyhlášky na základě obecně  
závazných vyhlášek m ěsta Kralupy nad Vltavou uvedených v ust. Čl. 25 této obecně závazné vyhlášky 
zůstávají nedotčeny a posuzují s e  podle těchto obecně závazných vyhlášek.
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ČI. 24
Z ruěovací u stan oven í

Zrušují s e  obecně závazn é vyhlášky m ěsta Kralupy nad Vltavou: 

č. 1/2008 o místních poplatcích, ze  dne 23.4.2008

č. 4/2003 o místním poplatku za provoz systém u shromažďování, sběru, přepravy, třídění, 
využívání a odstraňování komunálních odpadů, z e  dne 5 .11 .2003

č. 6/2004, kterou se  mění a doplňuje obecně závazná vyhláška m ěsta Kralupy nad Vltavou č. 
4/2003 z e  dne 5 .11 .2003  o místním poplatku za  provoz systém u shromažďování, sběru, 
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, z e  dne 3.11.2004

č. 9/2005, kterou s e  mění a doplňuje obecně závazná vyhláška m ěsta Kralupy nad Vltavou č. 
4/2003 z e  dne 5 .11 .2003  o místním poplatku za provoz systém u shromažďování, sběru, 
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, v platném znění, z e  dne 
2.11.2005

- č. 3/2007, kterou s e  mění a doplňuje obecné závazná vyhláška m ěsta Kralupy nad Vltavou č. 
4/2003 z e  dne 5 .11 .2003  o místním poplatku za provoz systém u shromažďování, sběru, 
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, v platném znění, z e  dne 
14.11.2007

č. 5/2009 o místním poplatku z ubytovací kapacity, z e  dne 4. 11. 2009.

_ ČI. 25  
Ú čin n ost

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti 1. 1.  2011.

Petr Holeček Libor Lesák Ing. Marek Czechm ann
starosta m ěsta mlstostarosta m ěsta místostarosta m ěsta

Vyvěšeno:
Sejmuto:
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Příloha č.l
Obecně závazné vyhlášky m ěsta K ralupy nad Vltavou č. 3/2010 o místních poplatcích  
Soupis pozemků
Tvořících veřejné prostranství na územ í města K ralupy nad Vltavou, jehož užívání zvláštním  způsobem  
podléhá m ístním u poplatku za užívání veřejného prostranství — k.ú. K ralupy nad
Vltavou, k.ú. Lobeč, k.ú.Lobeček, k.ú. M ikovice u Kralupy nad Vltavou, k.ú. M íníce u K ralup nad 
Vltavou, k.ú. Zeiněchy u K ralup nad Vltavou.

Katastrální území: 672718 Kralupy nad Vltavou -  parcelní čísla:
1/2 62/10 88/19 111/23 175/15 266/1 434/7 489/66 571/21 581/1 594/4 620/112 782
3/5 62/11 95/21 111/45 175/35 266/4 434/8 492/13 571/22, 581/2 599/1 620/117 784
3/10 62/12 95/22 111/48 182/1 266/5 446/2 492/15 571/23 581/3 599/2 620/127 785
3/18 62/13 95/23 119/1 185/2 266/6 446/3 492/16 571/24 581/5 599/4 620/161 786/1
3/37 62/14 97/7 133/28 185/3 266/9 446/24 492/18 572/2 581/7 599/5 620/162 800
3/63 62/15 97/8 133/30 185/4 268/1 446/40 492/19 572/4 582/2 599/6 620/164 814
3/64 62/16 97/9 133/40 185/9 271/1 446/41 492/20 572/5 583 599/7 620/166
3/65 62/18 97/10 133/41 187/1 271/51 489/25 493/4 572/7 584/1 599/8 620/169
3/76 62/19 97/11 133/42 187/35 271/52 489/28 520/1 572/8 584/11 599/9 656/1
3/77 62/20 97/12 133/50 187/38 271/53 489/29 535/1 572/15 584/12 599/10 669/1
13/3 62/21 97/13 146/1 187/57 274/1 489/32 535/2 572/16 584/14 599/11 669/2
36/5 62/22 97/14 146/2 187/58 278/1 489/33 535/3 572/20 584/16 599/13 701/2
36/16 62/23 108/1 149/7 187/59 279/3 489/34 538/1 573/1 584/20 599/14 736
36/18 63/1 108/2 149/13 187/60 294/1 489/36 566/1 573/3 584/22 599/15 741/5
36/19 79/2 108/3 149/32 187/61 294/9 489/37 566/2 573/4 584/24 599/16 742/1
36/21 81/1 108/5 149/33 187/62 313/3 489/38 566/5 573/5 585 599/18 742/2
36/22 84/1 108/2! 152/1 187/63 313/4 489/40 566/7 575/1 586 599/21 743/2
42/3 88/1 108/22 156/1 187/73 313/7 489/41 566/8 575/3 589/1 601 758
52/10 88/2 108/23 156/2 187/74 313/8 489/45 566/11 576/1 589/2 605/1 759
62/1 88/5 108/24 156/7 187/76 313/12 489/46 569/1 576/2 591/2 605/2 760/1
62/2 88/7 108/25 158/1 187/77 396/1 489/47 569/2 576/3 591/3 611 760/4
62/3 88/8 108/26 158/2 187/78 396/3 489/48 571/2 577/3 591/4 620/3 761/1
62/4 88/9 108/28 164/1 187/82 396/5 489/55 571/4 577/18 592/3 620/65 761/2
62/6 88/16 108/34 165/1 192/3 396/6 489/57 571/17 577/19 592/16 620/88 761/4
62/7 88/17 108/35 165/5 251/6 428/2 489/58 571/18 577/24 593/16 620/107 777/2
62/9 88/18 108/36 174/6 264/2 434/3 489/60 571/19 580 593/21 620/111 781

Katastrální území: 672912 Lobeč -  p a r c e l n í  č í s la :

5/1 48/12 48/37 48/61 53/6 78/29 200/4 311/30 348/1 392/8 403/23 470 729/9
12/3 48/13 48/38 48/62 53/7 78/30 200/10 312/3 352/1 395/1 403/24 531 730
12/4 48/14 48/39 48/63 53/8 78/33 210/10 312/4 352/4 396 403/27 534/3 731/2
15/6 48/15 48/40 48/64 53/10 78/39 210/13 312/9 362/7 397 404/2 534/5 738
15/29 48/16 48/41 48/65 53/11 78/45 226/10 312/11 362/9 398/1 404/3 537/1 747
27 48/17 48/42 48/66 53/12 78/55 226/46 312/18 362/22 398/2 406/1 537/3 751
36/2 48/18 48/43 48/67 53/13 97/5 277/7 312/37 367/1 398/10 406/2 537/5 752
36/9 48/19 48/44 48/68 56/2 97/7 285/1 312/38 367/37 398/13 406/5 537/6 753
36/10 48/20 48/45 48/69 56/3 110/4 298/1 312/46 367/38 398/20 411 537/7 764
36/16 48/21 48/46 48/70 56/8 142/3 309/2 312/130 367/39 399/1 412/1 537/8
36/29 48/22 48/47 48/71 56/12 177/3 309/6 313/13 382/2 399/2 412/2 538/1
36/39 48/23 48/48 48/72 56/21 179/1 311/11 313/19 382/3 399/7 412/3 538/2
43/3 48/24 48/49 48/73 56/22 179/2 311/12 313/20 382/4 400/1 412/4 540/2
43/4 48/25 48/50 48/74 56/25 179/5 311/13 313/21 382/5 400/3 412/5 540/3
43/5 48/26 48/51 48/75 68/1 179/9 311/14 313/22 382/6 400/4 4112/6 541/1
43/6 48/27 48/52 48/83 77/4 193/1 311/15 322/3 388/6 400/5 4112/7 541/3
48/3 48/29 48/53 48/88 77/7 193/2 311/16 323/3 391 400/6 412/9 541/4
48/4 48/30 48/54 48/89 78/1 195 311/18 32,6/3 392/1 400/7 416/1 541/5
48/5 48/31 48/55 48/90 78/6 196/4 311/19 342/11 392/2 403/2 416/2 541/6
48/6 48/32 48/56 48/91 78/8 197/2 311/20 345/9 392/3 403/4 416/3 542
48/7 48/33 48/57 48/92 78/15 199/3 311/21 347/9 392/4 403/5 425/1 727/7
48/8 48/34 48/58 48/97 78/22 199/4 311/22 347/10 392/5 403/12 425/2 728/2
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48/9 48/35 48/59 53/1 78/26 199/5 311/23 347/11 392/6 403/14 436 729/6
48/11 48/36 48/60 53/5 78/28 199/40 311/29 347/12 392/7 403/17 460 729/8

Katastrální území: 672866 Lobeček -  parcelní čísla:
I3/1 49/128 81/189 83/92 122/79 129/35 137/37 139/72 153/20 156/113 174/4 851/4
13/3 50/1 81/190 83/94 122/80 129/38 137/50 139/73 153/21 156/118 181/1 851/5
13/7 50/4 81/191 83/98 122/81 129/52 137/54 139/74 153/22 156/121 181/3 851/7
14/1 50/11 81/192 83/99 122/82 129/53 138/19 142/1 153/23 156/151 181/4 851/9
14/8 50/12 81/193 83/130 122/83 129/54 138/26 142/3 153/24 156/152 181/5 851/10
14/9 52/24 81/194 83/131 122/84 129/55 139/2 142/35 153/25 156/155 181/6 851/11
17/13 57/2 81/195 83/170 122/96 129/56 139/4 144/2 153/26 156/156 182/4 893
40/1 57/3 81/196 97/8 122/105 131/6 139/47 144/3 153/27 156/157 182/5 984
40/7 57/4 81/197 97/10 122/106 134/8 139/52 144/4 153/28 161/4 182/6 995
41/1 57/8 81/199 97/11 122/107 134/26 139/53 144/27 153/30 162/1 182/13 998
49/32 59/2 81/218 110/1 122/111 134/52 139/54 150/3 153/31 162/32 182/14 999
49/39 62/2 83/29 110/4 122/112 134/53 139/55 153/1 153/32 162/33 182/15
49/65 63/2 83/30 111/2 122/113 135/3 139/56 153/5 153/33 162/34 182/16
49/82 64 83/31 113/1 122/114 135/7 139/57 153/6 153/34 162/35 182/17
49/85 80/2 83/51 114/1 122/115 135/14 139/58 153/7 153/35 163/4 182/18
49/95 80/3 83/52 119/15 122/116 135/20 139/60 153/8 153/36 163/19 182/19
49/114 80/4 83/57 119/17 122/117 136/9 139/61 153/9 153/37 163/31 182/20
49/115 80/5 83/65 119/45 122/118 136/17 139/62 153/10 153/38 164/1 182/2,1
49/116 80/6 83/67 119/47 122/127 136/22 139/63 153/11 153/39 164/4 182/2.2
49/117 80/9 83/69 120/5 122/128 136/34 139/64 153/12 153/40 164/8 182/33
49/119 81/159 83/70 122/11 122/131 137/3 139/65 153/13 153/41 167/1 182/34
49/121 81/161 83/71 122/32 126/1 137/14 139/66 153/14 153/43 168/1 193/2
49/122 81/164 83/86 122/44 127/6 137/19 139/67 153/15 153/6! 169 194/2
49/124 81/185 83/88 122/75 129/3 137/22 139/68 153/16 153/62 170/1 194/3
49/125 81/186 83/89 122/76 129/8 137/26 139/69 :153/17 156/40 170/2 246
49/126 81/187 83/90 122/77 129/19 137/27 139/70 153/18 156/72 1170/3 851/1
49/127 81/188 83/91 122/78 129/30 137/36 139/71 153/19 156/91 174/1 851/2

Katastrální území: 672742 Mikovice u Kralup nad Vltavou -  parcelní čísla:
7/1 88/50 91/110 93/74 127/1 328/1 357/62 457/11 538/11 550/14 559/4 568/6
24/5 88/51 91/112 93/75 132 328/4 357/69 459/8 538/12 551 559/6 572/1
24/6 88/53 91/113 93/76 138 328/11 357/70 497/1 539/2 552/1 559/7 572/3
24/8 88/55 91/115 93/77 139 352/1 357/87 497/2 540 552/2 559/8 572/6
24/9 88/57 91/116 93/78 145 353/1 357/99 532/1 541/1 552/3 560/1 572/8
24/11 88/58 91/117 93/79 161/6 353/2 358/3 532/3 544/2 556/5 560/10 572/9
24/12 88/60 91/120 93/80 166/2 353/8 362/2 534/2 544/7 556/9 560/11 572/10
41/2 88/64 91/121 95/2 167/2 353/9 362/4 534/6 544/8 556/1! 560/12 572/11
43/3 89/1 91/122 97/5 168/5 353/10 362/6 534/8 544/10 556/12 560/13 606
43/5 89/2 91/126 102/7 168/48 353/12 362/25 534/10 544/11 557/4 560/14 630/1
50/1 89/33 91/127 102/9 168/49 353/13 362/28 535 544/12 557/5 562/4 692
50/4 89/34 91/128 102/10 (68/50 353/14 366 536/1 546/1 557/6 565/1 693
50/5 91/1 91/129 102/11 168/52 353/15 367/9 536/2 546/2 5:57/7 565/2 711
50/6 91/96 91/130 102/12 168/53 353/16 367/16 536/3 547 557/10 565/3
67/3 91/100 92/1 102/16 168/54 353/17 367/21 536/4 548/1 557/11 565/4
67/5 91/101 92/24 102/17 195/2 354/1 367/22 536/8 549/1 557/13 565/5
81/6 91/102 92/25 102/18 215/7 357/2 382/5 536/11 549/2 557/14 565/6
82/1 91/103 92/29 118/4 216/3 357/28 382/6 536/12 550/7 557/15 565/7
83/1 91/104 93/1 118/9 217/1 357/49 398/8 537/10 550/8 557/16 566
87/1 91/106 93/38 118/13 217/20 357/51 406/2 538/2 550/10 557/17 568/1
88/1 91/107 93/39 118/15 267/1 357/53 414/2 538/3 550/11 557/18 568/2
88/46 91/108 93/40 118/17 279 357/55 435/3 538/4 550/12 558/1 568/4
88/48 91/109 93/72 120/3 307/1 357/56 454/4 538/10 550/13 559/2 568/5
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Katastrální území: 672751 Míníce u Kralup nad Vltavou -  patrcelní čísla:
14/1 78/2 179/17 225/15 333/5 367/1 509/6 518/17 524/3 535/14 540/11 547/11
15/1 78/3 179/18 228 333/6 372/2 514/1 518/19 527/1 535/15 540/15 547/26
18/3 78/10 179/20 230/5 335/1 379/2 514/2 518/21 528/3 535/17 540/18 580/1
18/7 78/11 179/21 230/6 335/2 380/5 514/7 518/28 529/1 535/19 541/1 581
39/2 78/12 179/22 263/1 335/3 384/13 514/8 518/31 533/1 535/22 541/2 582
50/4 83/1 181/1 311/1 335/5 384/30 514/10 518/32 534/2 536/1 541/3 586
52/4 83/5 182/1 311/4 335/8 384/33 515/1 520/1 534/5 536/3 541/4 588/1
59/8 83/6 188/1 312/2 335/14 384/45 515/2 520/2 534/6 536/4 542/4 589
60/6 83/10 188/2 328/3 336/2 384/48 515/4 520/11 535/3 536/7 542/8 590/1
60/8 85/7 188/9 328/4 336/21 386/2 515/6 520/13 535/4 536/9 543/2 590/3
61/3 104/1 188/10 328/10 336/23 386/3 515/9 520/15 535/5 536/12 543/3 591/1
61/8 105/5 188/12 331/3 336/26 386/4 516/3 520/19 535/7 536/13 543/7 593/1
72/11 109/4 188/13 332/3 336/28 386/5 516/5 521/1 535/8 537 543/9 594/1
73 109/14 224/1 333/1 337/4 452/4 518/13 523/1 535/9 538/5 543/12 594/4
74/2 109/17 224/3 333/2 358/1 480/1 518/14 523/9 535/11 538/8 543/18
78/1 179/1 224/6 333/3 363/2 497/5 518/15 523/10 535/12 540/1 543/22

Katastrální území: 792799 Zeměchy u Kralup nad Vltavou -  parcelní čísla:
7/1 44/7 81/34 234/1 283/11 490/21 502/15 504/5 508/6 517/2 522 530/1 534 546
28/1 72/1 82/2 234/4 362/3 490/32 503 505/1 508/10 517/3 526 530/2 540 556
35/2 72/2 82/8 234/5 396 501/5 504/1 505/2 514/1 518/2 527 530/3 543
41/6 80/11 201/2 273/5 474/4 502/1 504/2 506 514/2 520/1 528 531/2 544
42/4 81/24 204/5 274/1 490/4 502/4 504/3 507/1 517/1 520/2 529 533 545
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Příloha č. 2 k Obecně závazné vyhlášce města č. 3/2010 o místních poplatcích ze dne 24.11.2010

Rozúčtování nákladů města za rok 2009 na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu na osobu:

Náklady města za rok 2009 na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu vznikajícího na
území města Kralupy nad Vltavou:
skládkovné 7 067 517,-Kč
pohonné hmoty 936 149,-Kč
režie 773 040,-Kč
obměna kontejnerů 36 600,-Kč

Celkem 8 813 306,-Kč

Počet poplatníků poplatku za komunální odpad:
Fyzické osoby hlášené ve městě k trvalému pobytu - 17 342
Fyzické osoby vlastnící stavbu určenou nebo sloužící k rekreaci - 102
Celkem 17 444

Náklady města na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu na osobu činí 505,-Kč.
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Město Kralupy nad Vltavou

Obecně závazná vyhláška města Kralupy nad Vltavou č. 4/2012
o místním poplatku za provoz systému shromažďování, shorn, přepravy, 

třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadu

Zastupitelstvo města schvaluje a vydává dne 19. 12. 2012 v souladu s list. žj Itt písni. d). § 35 
a § 84 odst. 2) písni, h) zákona č. 128/2000 Sb.. o obcích, vc znění pozdějších předpisu, a usi. 
§ 14 odst. 2) z á k o n a  č. 565/1990 Sb.. o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisu, 
tuto obecně závaznou vyhlášku o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, 
přepravy, třídění, využívání a odstraňovaní komunálních odpadu:

ČI. I
Základní ustanovení

Město Kralupy nad Vltavou zavádí a vybírá místní poplatek za provoz systému 
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů1 
{dále jen ..poplatek za komunální odpady

ČI. 2
Ohlašovací povinnost

l í  Poplatník je povinen správci poplatku ohlásit' vznik, změnu nebo zánik poplatkové 
povinnosti (včetně skutečností rozhodných pro osvobozeni od poplatku) do 15ti dnu ode 
tine, kdy tato skutečnost nastala.

2) V rámci ohlašovací povinnosti poplatník uvede údaje podle zvláštního zákonně Poplatník, 
který je  vlastníkem stavby, která je určena k individuální rekreaci, nebo rodinného domu 
na území města, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osob. uvede rovněž číslo 
popisné nebo evidenční stavby určené k individuální rekreaci nebo rodinného domu: 
pokud stavba nebo dům není takto označen, uvede parcelní číslo pozemku, na němž je 
stavba či dům umístěn. Poplatník, který je vlastníkem bytu na území města, v němž není 
hlášena k pobytu žádná fyzická osoba, uvede rovněž číslo popisné nebo evidenční stavby 
(domu)., ve které se byt nachází, a číslo bytu, popřípadě popis umístění bytu ve stavbě 
(domu), pokud nejsou byty očíslovány: pokud stavba (dum) není takto označena, uvede 
parcelní číslo pozemku, na němž je stavba (dům) umístěna.

3) Poplatník je rovněž povinen ohlásit správci poplatku do 15ti dnů jakékoliv změny 
v ohlášených skutečnostech.

ČI. 3
Sa/ba poplatku za komunální odpad

1) Sazba poplatku za komunální odpad činí ročně pro:

a) fyzickou osobu, která má v obci trvalý pobyt 500,-Kč

h) fyzickou osobu, které byl podle zákona upravujícího pobyt ci/incii na ti/edni 
České republiky povolen trvalý pobyt nebo přechodný pobyt na dobu delší než 9(1 
dnů 500,-Kč



c) fyzickou osobu, která podle zákona upravujícího pobvt cizinců na ú/citií České
v  ' .

republiky pobývá na území České republiky přechodně po dobu delší 3 měsíců
500,-KČ

d) fyzickou osobu, které byla udělena mezinárodní ochrana podle zákona 
upravujícího azyl nebo dočasná ochrana podle zákona upravujícího dočasnou 
ochranu cizinců 500,-Kč

e) fyzickou osobu, která má ve vlastnictví stavbu určenou k indiv iduální rekreaci, 
bvt nebo rodinný dum, nacházející se na území města, ve kterých není hlášena 
k pobytu žádná fyzická osoba 500,-Kč

2) Poplatek je tvořen:
a) částkou stanovenou ve smyslu ust. $ 10b odst. 4)pism. a) zákona o místních 

poplatcích ve výši O.-KČ
b) částkou stanovenou ve smyslu ust. jj 10b odst. 4 pism. b) zakona o místníclt 

poplatcích ve výši 500,-Kč

3) Rozdělování skutečných nákladů města předchozího roku na sběr a svoz netříděného
komunálního odpadu na osobuje stanoveno v příloze c. 1 léto obecně závazné vyhlášky.

ČI. 4
Osvobození od poplatku za komunální odpad

Od poplatku za komunální odpad jě  osvobozenu:
a) fyzická osoba, která je osobou se zvlášť těžkým zdravotním postižením, které byly 

přiznány mimořádné výhody II. nebo III. stupně (držitel průkazu ZTP nebo ZTP/P)
b) fyzická osoba, která je umístěna \ zařízeni sociálních služeb, poskytujícím 

dlouhodobé pobytové služby , a to po dobu pobytu v tomto zařízeni
c) fyzická osoba, která je umístěna v dětském domove, a 10 po dobu pobytu v tomto 

zařízení
d) fyzická osoba ve vazbě nebo výkonu troštu odnětí svobody, a to po dobu výkonu 

\ azby nebo tohoto trestu
e) lý/ická osoba se skutečným pobytem ve veřejném ubytovacím zařízení na území 

n ics Úl
jj fyzická osoba, která pobyvá celoročně v zahraničí
g) fyzická Osoba, která se nezdržuje v místo trvalého pobytu a která doloží doklad o 

platbě za komunální odpad obci. na jejímž území se vdaném  roce zdržuje, a to  za 
podmínky, že rodinný dum nebo být trvalého pobytu není pronajímán nebo 
pod najímán

h) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, 
nacházející se na území města Kralupy nad Vltavou, \c  které není hlášená k trvalému 
pobytu žádná fyzická osoba, pokud má vlastník tohoto objektu trvaly pobyt na území 
města Kralupy nad Vltavou

i) fyzická osoba, která je hlášena k trvalému pobytu na ohlašovně Městském úřadě 
Kralupy nad Vltavou, avšak na území města Kralupy nad Vltavou se prokazatelně 
nezdržuje.

ČI. 5
Splatnost poplatku za komunální odpad

l ) Poplatek za komunální odpad je splatný bez vyměření vždy nej později do 31. 5. každého
roku.



2) V/niknc-li poplatková povinnost heliem roku po 31. 5., je poplatek za komunální odpad, 
splatný do 30ti dnů od vzniku poplatkové povinnosti.

ČI. 6
Přechodné ustanovení

Pro poplatkovou povinnost a právu a povinnosti s ni sou v isející, vzniklou přede dnem minií 
účinnosti této obecně závazné vyhlášky, sc použije obecně závuxnu vyhláška uvedenu v ust. 
tál. 7 léto obecně závazné vyhlášky.

ČI. 7
Zrušovad ustanovení

Zrušuje se List. C l. I. odst. I ) písni, d) a c) včetně poznámek pod čarou e. 4 a 5. Oddíl V. (ust. 
Cl. 15 až 01. 17) Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj nebo jiné technické herní 
zařízení povolené Ministerstvem financí podle jiného právního předpisu, a Oddíl VI. (ust. CA.
1 8 až Cl 2 ) Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využiv ání 
a odstraňování komunálních odpadli, obecně závazné vyhlášky městu Kralupy' nad Vinnou č. 
3/2010 o místních poplatcích, ze dne 24.11.2010.

ČI. H 
l č i n n o s t

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem 1.1. 2013

j

/>x. .. /  4" .. v. v. •. - •• v •
/  i v
Iru*, Marek Czcehmann 1Cr,

mistostarosta mostu f

■■'y/y
d c ir  I lo lcéek  

s ta ro s ta  m ě s ta
Libor Lesák 

m ísluslarosta města

Vyvěšeno:
S e jm u to :  %  7  y j - ’\



Příloha č. 1 k obecně závazné vyhlášce města Kralupy nad Vltavou č. 4/2012 o místním poplatku 
za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování 
komunálních odpadů

Rozúčtování skutečných nákladů města za rok 2012 na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu 
na osobu:

Náklady města za rok 2012 na odpadové hospodářství města (náklady spojené s likvidací veškerého 
komunálního odpadu a dalšího odpadu vznikajícího na území města): 11 776 000,-Kč

Náklady města za rok 2012 na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu vznikajícího na území 
města: 9 256 000,- Kč

Počet poplatníků poplatku za komunální odpad:

1. 1. fyzické osoby hlášené v obci k trvalému pobytu 17 187
2. fyzické osoby, kterým byl podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území 

České republiky povolen trvalý pobyt nebo přechodný pobyt na dobu delší než 
90 dnů, fyzické osoby, které podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území 
České republiky pobývají na území České republiky po dobu delší 3 měsíců, fyzické
osoby, kterým byla udělena mezinárodní ochrana podle zákona upravujícího azyl 236

3. fyzické osoby, které mají ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt 
nebo rodinný dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba
(uveden počet těchto staveb) 95

Celkem 17 518

Náklady města za rok 2012 na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu na osobu (poplatníka) činí: 
528,- Kč

Z této částky je stanovena část poplatku za komunální odpad dle ust. ČI, 3 odst, 2) písm. b) obecně 
závazné vyhlášky ve výši 500,- Kč.



Město Kralupy nad Vltavou

Obecně závazná vyhláška 
města Kralupy nad Vltavou 

č. 2/2013,

kterou s e  zru šu je  o b e c n ě  závazn á  vy h lá šk a  m ě s ta  Kralupy nad Vltavou č. 4 /2 0 1 2  
o m ístn ím  poplatku za p ro v o z  s y s t é m u  sh r o m a ž ď o v á n í ,  sb ěru ,  přepravy, třídění,  

využíván í a o d s tra ň o v á n í k om u n á ln ích  o d p a d ů

Zastupitelstvo města Kralupy nad Vltavou schvaluje a vydává dne 23. záři 2013, v souladu s  ust. § 10 písm.
d), § 35 a § 84 odst. 2) písm h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecni zřízení), ve znění pozdějších 
předpisu, a s ust. § 14 odst. 2) zákona č. 565/1990 S b , o místních poplatcích, ve znění pozdějších 
předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:

Touto obecné závaznou vyhláškou se  ruší obecně závazná vyhláška města Kralupy nad Vltavou č. 4/2012 
o místním poplatku za provoz systému shromaždování, sběru, přepravy, třídění, využíváni a odstraňováni 
komunálních odpadů, ze  dne 19.12.2012.

Cl. 1

Cl. 2

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinností 1.1.  2014.

Patr Holeček
starosta města

Ing. Marek Czechmann 
mistostarcsta

Libor Lesák 
mistostarosta

Vyvěšeno:
Sejmuto:


