
Jak budeme v roce 2022 platit místní poplatky 

Poplatník 

(1) Poplatníkem poplatku jei: 

a) fyzická osoba přihlášená v obciii 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.iii 

Sazba poplatku 

(1) Sazba poplatku činí 550,00  Kč.  

. 

Splatnost poplatku 

(1) Poplatek je splatný jednorázově, a to nejpozději do 30.09. příslušného kalendářního roku. 

Osvobození a úlevy 

(1) Od poplatku je osvobozena osoba, které poplatková povinnost vznikla z důvodu přihlášení v obci a která 
je1 
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, nebo  

e) na základě zákona omezena na osobní svobodě s výjimkou osoby vykonávající trest domácího vězení.  

(2) Od poplatku se osvobozuje osoba, které poplatková povinnost vznikla z důvodu přihlášení v obci : 

a) Děti po celý příslušný kalendářní rok, ve kterém se narodily 

b) U rodin se třemi a více dětmi je osvobozeno v pořadí dle data  narození každé třetí a další dítě ve 

věku do 18 let, žijící s rodiči ve společné domácnosti a to po celý příslušný kalendářní rok, ve kterém 

tohoto věku dosáhly 

c) Fyzické osoby s pobytem uvedené v čl. 2 odst. 1 písm a), které v příslušném kalendářním roce 

dosáhly věku 75 let a osoby starší 

(3) Od poplatku se osvobozuje osoba, které poplatková povinnost vznikla z důvodu vlastnictví nemovité věci 

zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci,ve které není přihlášená žádná fyzická 

osoba a která se nachází na území této obce,a která  

a) Fyzické osoby podle  čl. 2, odst. 1 s pobytem nebo vlastnictví nemovitosti na poz. parcelách: č. 

parcely st 45/2,45/3,45/4 v k.ú. Rozsochatec z důvodu nedostupnosti pro svozovou techniku 

 

V místním poplatku za svoz domovních odpadů je zahrnut nejen vývoz popelových nádob, ale také přistavení  

kontejneru na velkoobjemový odpad a odpad ze zeleně. Z vybraných finančních prostředků je hrazeno i vyvážení 

kontejnerů za plasty, sklo a papír, které jsou přistaveny u obecního úřadu, u řadových rod. domků, u školy a 

školky v Jahodově. Nedílnou součástí je i 2x ročně mobilní sběr nebezpečného odpadu. 

Od ledna 2017 byl sběr rozšířen o dvě nádoby na  jedlý olej a tuk výhradně rostlinného původu 

z domácností, které byly umístěny u prodejny smíšeného zboží a řadových rod. domků. Uvedené odpady 

vkládejte do sběrných nádob v plastových lahvích, řádně uzavřených.  

U fotbalového hřiště byl celoročně umístěn velkoobjemový kontejner na sběr bioodpadů.  

 
 



Co patří do bioodpadu? 
Tráva, listí, seno, sláma a plevel ze zahrad a parků                                                               
Zbytky z ovoce a zeleniny 
Slupky z citrusových plodů 
Zbytky chleba,  pečiva a obilnin 
Skořápky od vajec a ořechů 
Sedliny z kávy a čaje (i s filtrem), čajové sáčky  
Piliny či jiný chemicky neošetřený dřevitý materiál, včetně drobných ořezů z větví 
Popel ze dřeva 
Uschlé květiny 
Rostlinné zbytky z domácností 
Papírové kapesníky, papírové utěrky, ubrousky a papírové sáčky 
Tuky 
Špinavé papíry z přípravy jídel, obaly z potravin 

 
Co do bioodpadu nepatří? 
Chemické a nebezpečné látky 
Cizorodé látky  – plast (umělé hmoty všeho druhu), sklo, kovy a textilie 
Stavební materiály a sutě 
Směsný komunální odpad 

Uhynulá zvířata 
Stavební materiál, dveře, dřevěný nábytek apod. 
 
 
Větve skládejte na hromadu vedle kontejneru. Budou naštěpkovány. 

 

Místní poplatek ze psů – sazba poplatku 200,00 Kč/ 1 pes 

 

Splatnost poplatků – do 30. září 2022 – svoz domovních odpadů i místní poplatek ze 

psů. Poplatek je možné uhradit hotově v kanceláři Obecního úřadu v Rozsochatci, 

nebo bezhotovostně na účet  obce. V případě bezhotovostní platby je třeba vyžádat si,  

např. e-mailem přidělení VS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
i§ 10ezákona o místních poplatcích 
iiZa 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. 
iii§ 10p zákona o místních poplatcích 


