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Přílohy:  

Příloha č. 1 - Návrh vyhlášky o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, 

využívání  a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území 

města Turnov 

Příloha č. 2 - Návrh vyhlášky o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, 

přepravy, třídění, využívání  a odstraňování komunálních odpadů  

 

Právní norma:  

zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 

zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších 

předpisů 

zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů 

Projednáno:  ZM dne 26. 9. 2013 

Vztah k rozpočtu:  

Motivační systém 
 náklady na pořízení SW a HW z kapitoly 2300000231 - Ostatní použití příjmů ze 

separace odpadů (cca 45.000,- Kč) 

 započítání úlev – snížení příjmů v kapitole 2200000025 – Poplatek za komunální 

odpad (od roku 2015) – odhad za kalendářní rok cca 50.000,- Kč 

 

Zdůvodnění a vysvětlení: 

 

Usnesení RM č. 285/2013 ze dne 10. 6. 2013: 
RM doporučuje ZM jako první krok úprav odpadového hospodářství v Turnově rozšíření pytlového 

sběru separovaného odpadu (papír, směsné plasty, tetrapak – motivací občanů v podobě úlev z 

místního poplatku závislých na množství odpadu odevzdaného v rámci pytlového sběru využitelných 

složek) od 1.1.2014 a s  dalšími kroky počkat s ohledem na očekávané změny legislativy v 

odpadovém hospodářství ČR. (Hlasování:6/0/2) 

Usnesení ZM  č.  123/2013 ze dne 27. 6. 2013: 
ZM ukládá projednat koncepci odpadového hospodářství komisi pro ŽP a výsledek předložit k 

projednání na pracovním jednání ZM v měsíci září. (Hlasování:17/0/7) 



Usnesení ZM č. 191/2013 ze dne 26. 9. 2013 

ZM schvaluje úpravu odpadového hospodářství v Turnově rozšířením pytlového sběru 

separovaného odpadu (papír, směsné plasty, tetrapak, směsné kovy) s poskytováním úlevy z 

poplatku od 1. 1. 2014 dle varianty I (papír 0,50Kč/kg, plast 1,50Kč/kg, tetrapak 1,50Kč/kg). 

(Hlasování:18/0/5) 

Usnesení ZM č. 192/2013 ze dne 26. 9. 2013 

ZM ukládá finančnímu odboru připravit obecně závaznou vyhlášku o místním poplatku za provoz 

systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů s 

úpravou poskytování úlev dle předloženého návrhu. (Hlasování:23/0/0) 

 

 

Na základě usnesení ZM ze dne 27. 6. 2013 byla koncepce odpadového hospodářství projednána na 

komisi pro životní prostředí dne 5. 9. 2013.  

 

Motivační systém v odpadovém hospodářství spočívá v poskytnutí úlevy z místního poplatku 

občanům, kteří se zapojí do pytlového sběru tříděných odpadů. 

 

 

 I. Vyhláška o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání 

 a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města 

Turnov 

- předkládáme Vám přepracovanou vyhlášku, která byla posouzená a následně opravená 

odborem kontroly a dozoru ministerstva vnitra ČR. Nová vyhláška obsahuje doplněné informace o 

pytlovém sběru, čárových kódech a možnosti úlevy. 

 

Motivace pro občany Turnova 

 

Tříděním si můžete snížit poplatek za odpady 

 
Kdo se může zapojit – všichni občané Turnova, kteří mají řádně a ve stanovaném termínu 

zaplaceny poplatky za odpady a nemají žádný dluh vůči městu (poplatky, pokuty apod.). 

 

Jak se zapojit – zaregistrovat se u MěÚ Turnov, odboru životního prostředí, tam vyzvednout 

barevné pytle a samolepky s čárovými kódy na sbírané komodity – papír, plast, nápojový karton a 

směsné kovy. 

 

Co je třeba udělat – třídit odpady do jednotlivých pytlů – modrý na papír, žlutý na plasty, 

oranžový na nápojové kartony a šedý na směsné kovy. Pytle po naplnění daným druhem odpadu 

zavážete, aby při manipulaci s nimi nedocházelo k vysypání odpadů. Pytel označíte svým čárovým 

kódem pro daný druh odpadu. Pytle je možné odevzdat v provozní době na sběrném dvoře na 

Vesecku nebo připravit k odvozu na místa určená odborem životního prostředí podle 

harmonogramu. 

  

Kolik ušetříte - úleva z místního poplatku – za každý započtený kilogram 

Plasty ………………….1,50 Kč 

Papír …………………..0,50 Kč 

Nápojové kartony …….1,50 Kč 

Směsné kovy ………….1,50 Kč 

 

Další podrobnosti a podmínky –  

 U sběru papíru je třeba dodržovat max. množství v jednom plastovém pytli cca 10 kg. 



 Pokud budete papír odvážet na sběrný dvůr Vesecko, může být v pytli nebo také jen svázán a 

rovněž viditelně označen čárovým kódem. 

 Svoz pytlů probíhá první středu v měsíci od 6:00 hodin. Pytle připravte na svozové místo 

ne dříve, než od úterý odpoledne před první středou v měsíci až do první středy v měsíci do 6:00 

hodin ráno. 

 Pokud by byl pytel připraven k odvozu mimo stanovený termín, nebude započten do úlevy.  

 Pokud bude v pytli zjištěn nepatřičný odpad, nebude se takto naplněný pytel evidovat a 

počítat do úlevy. 

 Sleva se poskytuje pouze občanům, kteří nemají žádný dluh vůči městu a poplatek zaplatí ve 

stanoveném termínu - poplatek je splatný ve dvou stejných splátkách, vždy nejpozději do 31. března a 

do 30. září příslušného kalendářního roku nebo může být zaplacen jednorázově, a to do 31. března 

příslušného kalendářního roku. 

 Sleva za vytříděné odpady se poskytuje pouze do výše 50% sazby poplatkové povinnosti 

stanovené poplatníkovi. Pro poplatníky bez ostatních úlev se poskytuje úleva za tříděné odpady do 

maximální výše 330,- Kč. Poplatníci, kteří již mají jinou úlevu z poplatku za odpady, mohou 

dosáhnout úlevy za tříděné odpady maximálně do výše poloviny sazby poplatku -  např. pan 

Novotný, kterému je 76 let má v současnosti úlevu z poplatku 50 %. Výše jeho platby je nyní 330,- 

Kč. Pokud se zapojí do motivačního systému třídění odpadů, může dosáhnout další úlevy za 

vytříděné odpady nejvýše 165,- Kč. Pokud výše úlevy přesáhne 50% sazby poplatkové povinnosti, 

nebude možné si tuto hodnotu převést do dalšího období. Zapojení občané mohou sledovat výši 

úlevy na webových stránkách města www.turnov.cz nebo se informovat na odboru životního 

prostředí a pak mohou včas zaregistrovat dalšího člena domácnosti do třídění odpadů a další úlevu 

čerpat na něj. V případě dotazů v průběhu roku se mohou občané obracet na odbor životního 

prostředí. Přesnou výši poplatku po započítání úlevy bude možné ověřit telefonicky nebo e-mailem 

na finančním odboru vždy od 1. ledna následujícího roku. 

 Ze zkušeností v ostatních městech žádáme všechny, kteří se zapojí do tohoto systému, aby 

z důvodu povětrnostních podmínek přelepovali čárový kód průhlednou lepicí páskou, aby nedošlo 

k odlepení čárového kódu nebo zničení při svozu.  

 

Harmonogram poskytování úlev: 

1. 1. 2014 – 31. 10. 2014 – vytříděné odpady se budou v tomto časovém intervalu sčítat a následně 

při platbě za rok 2015 budou uplatněny úlevy z poplatku za odpady (platby od 1. 1. 2015). 

Následně pak vždy od 1. listopadu do 31. října dalšího roku budou evidovány vytříděné odpady a 

úleva bude poskytnuta v platbě na další kalendářní rok (např. 1. 11. 2014 – 31. 10. 2015 --- úleva 

z platby za rok 2016). 

 

Harmonogram svozů pytlů pro rok 2014: 

 

2.1.!! čtvrtek !! 5.2. 5.3. 2.4. 7.5. 4.6. 

2.7. 6.8. 3.9. 1.10. 5.11. * 3.12. * 

 
* svozy v listopadu a prosinci budou započteny do úlevy na rok 2016 

 

V případě dotazů můžete kontaktovat odbor životního prostředí - Ing. Sedláková, pí. 

Košková – tel. 481 366 160 nebo z.sedlakova@mu.turnov.cz; r.koskova@mu.turnov.cz. 
 

 

Místa svozu pytlového sběru tříděných odpadů (od počátku roku 2014) 

Svoz pytlů bude probíhat: 

- od domů (od míst, kde jsou umísťovány nádoby na směsný komunální odpad) 

- výjimku tvoří pouze lokality velmi těžko dostupné pro svozovou techniku a domy nacházející se 

osamoceně mimo běžnou svozovou trasu (např. část domů na Bukovině a Kobylce, Malý Rohozec, 

http://www.turnov.cz/
mailto:z.sedlakova@mu.turnov.cz
mailto:r.koskova@mu.turnov.cz


Mokřiny, Loužek, Mašov – Zlatá stezka vrchní část, odbočka proti stavebninám, Kadeřavec – čp. 

30, 36, 29, 34, Mašov – kouty, Durychov a Na Stebni – zástavba v prudkém kopci, Vrchhůra – čp. 

737, Konělupy). 

 

 

 

 

II. Vyhláška o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, 

třídění, využívání  a odstraňování komunálních odpadů  

 

1) u vyhlášky č…/2013 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, 

přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů byl doplněn odstavec 3 a 

4 v článku 7, viz níže: 
 

3) Úleva se poskytuje poplatníkovi, který se zapojil do pytlového sběru tříděných odpadů, označených 
čárovými kódy, které obdržel na odboru životního prostředí Městského úřadu Turnov. Tato úleva bude 
poskytnuta výhradně v tom kalendářním roce, který následuje po roce třídění. Výše úlevy se stanovuje takto: 

a)      za každý započtený jeden kilogram směsných plastů se sazba poplatku snižuje o 1,50 Kč 
b)      za každý započtený jeden kilogram papíru se sazba poplatku snižuje o 0,50 Kč 
c)      za každý započtený jeden kilogram nápojových kartonů se sazba poplatku snižuje o 1,50 Kč 
d)     za každý započtený jeden kilogram směsných kovů se sazba poplatku snižuje o 1,50 Kč 
 
  Maximální výše takto poskytnuté úlevy činí 50% poplatkové povinnosti stanovené poplatníkovi podle 

předchozích ustanovení této vyhlášky. 
 

 (4) Při nezaplacení poplatku v termínu a ve správné výši stanovené touto vyhláškou, nárok na úlevu podle 
odst. 3 tohoto článku zaniká.  
       Poplatník zároveň nesmí mít vůči Městu žádný jiný dluh. 

 

 dále byl upraven článek 4 odst. 1 písm. b) na základě skutečných nákladů města roku 2012 

 

 

 

Návrh na usnesení: 

1. ZM schvaluje obecně závaznou vyhlášku č. …/2013 o stanovení systému 

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

odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města Turnov 

2. ZM schvaluje obecně závaznou vyhlášku č. …/2013 o místním poplatku za provoz 

systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání  a odstraňování 

komunálních odpadů  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Příloha č. 1 

 

 

MĚSTO TURNOV 

Obecně závazná vyhláška č. … /2013 

o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání  a odstraňování 

komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města Turnov 

Zastupitelstvo města Turnov se na svém zasedání dne 31. října 2013 usnesením č. … /2013 

usneslo vydat na základě § 17 odst. 2 zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech a o změně některých 

dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon 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 

Základní ustanovení 

1) Tato vyhláška stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání 

a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území města Turnov, včetně nakládání 

se stavebním odpadem
1
.  

2) Komunálním odpadem je veškerý odpad vznikající na území města při činnosti fyzických 

osob, a který je uveden jako komunální odpad v Katalogu odpadů
1
, s výjimkou odpadů 

vznikajících u právnických osob nebo fyzických osob oprávněných k podnikání.
2
 

 

Čl. 2 

Třídění komunálního odpadu  

1) Komunální odpad se třídí na:  

a) tříděný odpad, kterým jsou:  

1. papír, 

2. sklo barevné, 

3. sklo bílé, 

4. plasty (včetně PET lahví), 

5. nápojové kartony, 

6. textil, 

7. směsné kovy, 

 

b) objemný komunální odpad, 

c) nebezpečné složky komunálního odpadu, 

d) směsný komunální odpad.  

2) Směsný komunální odpad je zbylý komunální odpad po stanoveném vytřídění dle odst. 1 

písm. a) až c). 

                                                           
1
     Vyhláška č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely 

vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů).  
2
  Původci, kteří produkují odpad zařazený podle Katalogu odpadů jako odpad podobný komunálnímu z činnosti právnických osob a 

fyzických osob oprávněných k podnikání, mohou na základě smlouvy s městem využít systému zavedeného touto vyhláškou pro 
nakládání s komunálním odpadem. Smlouva musí být písemná a musí obsahovat vždy výši sjednané ceny za tuto službu. (§ 17 
odst. 6 zákona o odpadech) 



 

Čl. 3 

Sběrný dvůr  

1) Sběrný dvůr je zařízení města sloužící pro odložení komunálního odpadu podle Čl. 2 odst. 1 

písm. a) až c) této vyhlášky, který vznikl na území města Turnov. Dále je zde možné za 

podmínek stanovených v Čl. 8 této vyhlášky odložit stavební odpady, jako jsou např. sutě, 

hlíny, zeminy, a rovněž vyřazená úplná elektrozařízení, a to ve stanovených provozních 

hodinách. 

2) Sběrný dvůr se nachází na adrese: Sběrný dvůr Vesecko, areál průmyslové zóny Vesecko. 

 

Čl. 4 

Shromažďování tříděného odpadu   

1) Tříděný odpad je shromažďován do zvláštních sběrných nádob (kontejnerů, zvonů a 

popelnic) a pytlů na tříděný odpad. 

2) Zvláštní sběrné nádoby jsou barevně odlišeny: 

a) papír – modrý kontejner nebo popelnice, 

b) sklo barevné – zelený zvon, 

c) sklo bílé – bílý zvon, 

d) plasty (včetně PET lahví) – žlutý kontejner nebo popelnice, 

e) textil – bílý kontejner, 

3) Pytle na tříděný odpad jsou barevně odlišeny: 

a) papír – modrý pytel, 

b) plasty (včetně PET lahví) – žlutý pytel, 

c) nápojové kartony – červený pytel, 

d) směsné kovy – šedý pytel. 

4) Zvláštní sběrné nádoby jsou umístěny na městem určených stanovištích, která jsou 

zveřejněna na webových stránkách města Turnova. 

5) Pytle na tříděný odpad je možné zdarma vyzvednout na městském úřadě, odboru životního 

prostředí. Tyto pytle se po naplnění a zavázání odkládají na místech určených odborem 

životního prostředí dle stanoveného harmonogramu pro pytlový sběr tříděných odpadů nebo 

na sběrném dvoře. Harmonogram svozu pytlového sběru tříděných odpadů a místa pro 

odkládání pytlů jsou zveřejněna na webových stránkách města Turnov. 

6) Fyzické osoby, které jsou na území města Turnova poplatníky místního poplatku za provoz 

systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních 

odpadů, se mohou zapojit do systému sběru a shromažďování vybraných složek 

komunálního odpadu do pytlů na tříděný odpad označených čárovým kódem. Tento systém 

se vztahuje na papír, plasty (včetně PET lahví), nápojové kartony a směsné kovy. Pytle na 

tyto složky komunálního odpadu a čárové kódy, které identifikují poplatníka a druh 

tříděného odpadu, je možné vyzvednout na městském úřadě, odboru životního prostředí. 

Pytle označené čárovými kódy se po naplnění a zavázání odkládají na místech určených 

odborem životního prostředí dle stanoveného harmonogramu pro pytlový sběr tříděných 

odpadů nebo na sběrném dvoře. Harmonogram svozu pytlového sběru tříděných odpadů a 

místa pro odkládání pytlů jsou zveřejněna na webových stránkách města Turnov. Množství 

takto vytříděného komunálního odpadu bude celoročně sčítáno a pod čárovými kódy 

zveřejňováno každý měsíc na webových stránkách města Turnova. 

7) K odložení tříděného odpadu slouží rovněž sběrný dvůr, a to ve stanovených provozních 

hodinách. 



8) Zvláštní sběrné nádoby a pytle na tříděný odpad lze užívat výhradně pro odkládání tříděného 

odpadu, pro který jsou určeny.  

 

Čl. 5 

Nebezpečné složky komunálního odpadu 

Nebezpečné složky komunálního odpadu se odkládají na sběrném dvoře, a to ve stanovených 

provozních hodinách.  

 

Čl. 6 

Objemný odpad 

Objemný odpad je druh komunálního odpadu, který vzhledem ke svým rozměrům nemůže být 

umístěn do typizovaných sběrných nádob (např. koberce, nábytek apod.). Objemný odpad 

se odkládá na sběrném dvoře, a to ve stanovených provozních hodinách. 

 

Čl. 7 

Shromažďování směsného komunálního odpadu  

1) Směsný komunální odpad se shromažďuje do sběrných nádob, kterými pro účely této 

vyhlášky jsou:  

a) typizované sběrné nádoby - popelnice a kontejnery o objemu 110 l, 120 l,  

240 l, 1100 l (dále jen „typizované sběrné nádoby“), 

b) pytle označené logem oprávněné osoby o objemu 120 l určené ke shromažďování 

směsného komunálního odpadu, 

c) odpadkové koše, sloužící pro odkládání drobného směsného komunálního odpadu, 

který vznikne z titulu užívání veřejného prostranství, které jsou umístěny na veřejných 

prostranstvích ve městě.  

2) Stanoviště typizovaných sběrných nádob je městem určené místo, kde jsou nádoby trvale 

nebo přechodně umístěny za účelem odstranění směsného komunálního odpadu oprávněnou 

osobou. Stanoviště jsou individuální nebo společná pro více fyzických osob. 

3) PE pytle určené ke shromažďování směsného komunálního odpadu je možné vyzvednout na 

městském úřadě, finančním odboru. Po jejich naplnění a zavázání se odkládají v den svozu 

na nejbližší stanoviště typizovaných sběrných nádob. 

4) Směsný komunální odpad se shromažďuje do sběrných nádob tak, aby při manipulaci s nimi 

nevypadával. Nesmí být hutněn (např. sešlapáváním), zaléván vodou nebo jinak mechanicky 

nebo chemicky měněna jeho struktura. Sběrné nádoby se umisťují na stanovištích určených 

městem tak, aby byly dobře přístupné pro odkládání, shromažďování a odvoz.  

5) Typizované sběrné nádoby, PE pytle a odpadkové koše lze užívat výhradně pro odkládání 

odpadu, pro který jsou určeny.  

 

Čl. 8 

Stavební odpad 

1) Stavební odpad je stavební a demoliční odpad vznikající při činnosti fyzických osob, 

právnických osob a fyzických osob oprávněných k podnikání. Stavební odpad není 

odpadem komunálním. 

2) Stavební odpad lze použít, předat či zlikvidovat zákonem stanoveným způsobem.  



3) Stavební odpad mohou fyzické osoby, právnické osoby a fyzické osoby oprávněné 

k podnikání odložit na sběrném dvoře za úplatu dle aktuálního ceníku, a to ve stanovených 

provozních hodinách. 

 

Čl. 9 

Závěrečná ustanovení 

1) Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2014. 

2) Dnem nabytí účinnosti této vyhlášky se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 9/2009, 

o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování 

komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území Města Turnov ze dne 17. 

prosince 2009. 

 

 

 

       ………………………………..   …………………………. 

                Mgr. Otakar Špetlík   Ing. Tomáš Hocke                                                           

                     místostarosta            starosta 

 

 

 

 

Vyvěšeno na úřední desce městského úřadu dne:  

Ve stejném termínu zveřejněno v elektronické podobě umožňující dálkový přístup.   

 

Sejmuto z úřední desky městského úřadu dne:     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Příloha č. 2 

MĚSTO TURNOV  

 

Obecně závazná vyhláška č. .. /2013, 

o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, 

využívání a odstraňování komunálních odpadů  

 

Zastupitelstvo města Turnov se na svém zasedání dne 31. 10. 2013 usnesením  

č. …/2013 usneslo vydat na základě § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve 

znění pozdějších předpisů, 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) Město Turnov touto vyhláškou zavádí místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, 

přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů (dále jen „poplatek“). 

 

(2) Řízení o poplatcích vykonává finanční odbor Městského úřadu Turnov (dále jen „správce poplatku“).
3
 

 

Čl. 2 

Poplatník 

 
(1) Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování 

komunálních odpadů platí
4
: 

a) fyzická osoba,  

1. která má ve městě trvalý pobyt, 

2. které byl podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky povolen 

trvalý pobyt nebo přechodný pobyt na dobu delší než 90 dnů, 

3. která podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky pobývá na území 

České republiky přechodně po dobu delší 3 měsíců, 

4. které byla udělena mezinárodní ochrana podle zákona upravujícího azyl nebo dočasná 

ochrana podle zákona upravujícího dočasnou ochranu cizinců, 

 

b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo 

rodinný dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba, a to ve výši odpovídající 

poplatku za jednu fyzickou osobu; má-li ke stavbě určené k individuální rekreaci, bytu nebo 

rodinnému domu vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně 

a nerozdílně. 

 

(2) Za fyzické osoby tvořící domácnost může poplatek platit jedna osoba. Za fyzické osoby žijící 

v rodinném nebo bytovém domě může poplatek platit vlastník nebo správce. Osoby, které platí 

poplatek za více fyzických osob, jsou povinny správci poplatku oznámit jméno, popřípadě jména, 

příjmení a data narození osob, za které poplatek platí. 

                                                           
3
 § 14 odst. 3 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o  místních 

poplatcích“) 
4
 § 10b odst. 1 zákona o místních poplatcích 



 

Čl. 3 

Ohlašovací povinnost 

 
(1) Poplatník je povinen ohlásit správci poplatku vznik své poplatkové povinnosti nejpozději do 15 dnů 

ode dne, kdy mu povinnost platit tento poplatek vznikla, případně doložit existenci skutečností 

zakládajících nárok na osvobození nebo úlevu od poplatku.  

 

(2) Poplatník dle Čl. 2 odst. 1 této vyhlášky je povinen ohlásit správci poplatku jméno, popřípadě jména, a 

příjmení, místo pobytu, popřípadě další adresy pro doručování. 

 

(3) Poplatník dle Čl. 2 odst. 1 písm. b) vyhlášky je povinen ohlásit také evidenční nebo popisné číslo 

stavby určené k individuální rekreaci nebo rodinného domu; není-li stavba nebo dům označen 

evidenčním nebo popisným číslem, uvede poplatník parcelní číslo pozemku, na kterém je tato stavba 

umístěna. V případě bytu je poplatník povinen ohlásit orientační nebo popisné číslo stavby, ve které se 

byt nachází, a číslo bytu, popřípadě popis umístění v budově, pokud nejsou byty očíslovány. Není-li 

stavba, ve které se byt nachází, označena orientačním nebo popisným číslem, uvede poplatník parcelní 

číslo pozemku, na kterém je umístěna stavba s bytem. 

 

(4) Stejným způsobem a ve stejné lhůtě jsou poplatníci povinni ohlásit správci poplatku zánik své 

poplatkové povinnosti v důsledku změny pobytu nebo v důsledku změny vlastnictví ke stavbě určené 

k individuální rekreaci, bytu nebo rodinnému domu. 

 

(5) 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.
5
 

 

(6) Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je poplatník povinen tuto změnu oznámit do 15 dnů 

ode dne, kdy nastala.
6
 

 

 

Čl. 4 

Sazba poplatku 

 
(1) Sazba poplatku činí 660 Kč a je tvořena: 

a) z částky 0 Kč za kalendářní rok a 

b) z částky 660 Kč za kalendářní rok. Tato částka je stanovena na základě skutečných nákladů města 

předchozího kalendářního roku na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu za poplatníka a 

kalendářní rok. 
 

(2) Skutečné náklady za rok 2012 na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu činily: 9.887.952,99 

Kč a byly rozúčtovány takto: 

Náklady celkem 9.887.952,99 Kč děleno 14.943 poplatníků celkem (počet osob s pobytem na území 

obce + počet staveb určených k individuální rekreaci, bytů a rodinných domů, ve kterých není hlášena 

k pobytu žádná fyzická osoba) = 661,71 Kč. Z této částky je stanovena sazba poplatku dle Čl. 4 odst. 1 

písm. b) vyhlášky ve výši 660 Kč.  

 

                                                           
5
 § 14a odst. 2 zákona o místních poplatcích 

6
 § 14a odst. 3 zákona o místních poplatcích 



(3) V případě změny místa pobytu fyzické osoby, změny vlastnictví stavby určené k individuální rekreaci, 

bytu nebo rodinného domu v průběhu kalendářního roku se poplatek platí v poměrné výši, která 

odpovídá počtu kalendářních měsíců pobytu nebo vlastnictví v příslušném kalendářním roce. Dojde-li 

ke změně v průběhu kalendářního měsíce, je pro stanovení počtu měsíců rozhodný stav k poslednímu 

dni tohoto měsíce.
7
 

 

Čl. 5 

Splatnost poplatku 

 
(1) Poplatek je splatný ve dvou stejných splátkách, vždy nejpozději do 31. března a do 30. září příslušného 

kalendářního roku. Poplatek může být zaplacen i jednorázově, a to do 31. března příslušného 

kalendářního roku
8
. 

 

(2) Vznikne-li poplatková povinnost po datu splatnosti uvedeném v odst. 1, je poplatek splatný nejpozději 

do 15. dne měsíce, který následuje po měsíci, ve kterém poplatková povinnost vznikla, nejpozději však 

do konce příslušného kalendářního roku. 

 

Čl. 6 

Osvobození  

 
(1) Od poplatku se osvobozují poplatníci, kteří mají trvalý pobyt v sídle ohlašovny Městského úřadu 

Turnov, na adrese Antonína Dvořáka č.p. 335, Turnov. 

 

(2) Od poplatku se dále osvobozují poplatníci, kteří doloží, že: 

a) ztratili dlouhodobě
9
 zaměstnání či z důvodu vážné sociální situace pobírají dávky v systému 

pomoci v hmotné nouzi
10

, 

b) jsou dlouhodobě umístěni v domově důchodců nebo jiném obdobném zařízení pro seniory, 

c) hradí náklady na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu v jiném místě svého pobytu. 

 

(3) Od poměrné části poplatku, odpovídající době splnění níže uvedených podmínek, se osvobozují 

poplatníci, kteří: 

a) jsou ve výkonu vazby nebo výkonu nepodmíněného trestu odnětí svobody, 

b) jsou umístěni v dětských domovech nebo výchovných ústavech, 

                                                           
7
 § 10b odst. 5 zákona o místních poplatcích 

8
 Poplatek může být zaplacen: 

 a) bankovním převodem na účet správce poplatku 

 b) v pokladně správce poplatku 

 c) v Regionálním turistickém informačním centru na náměstí Českého ráje 26 – pouze do 31. března příslušného 

kalendářního roku 

 d) poštovní poukázkou (na účet a variabilní symbol sdělený správcem poplatku) 

Další způsoby placení poplatku stanovené v § 163 odst. 3 zákona č. 280/2009 Sb., daňového řádu, ve znění pozdějších 

předpisů, tímto nejsou dotčeny. 

9
 pojmem „dlouhodobě“ se pro účely této vyhlášky rozumí nepřetržitě po dobu 1 roku 

10
 zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů 



c) jsou déle než 3 měsíce nepřetržitě umístěni v léčebně pro dlouhodobě nemocné nebo jiném 

léčebném zařízení, 

d) se nepřetržitě déle než 3 měsíce zdržují mimo území města Turnov. 

 

Čl. 7 

Úlevy 

 
(1)  Úleva ve výši 50% sazby poplatku se poskytuje poplatníkům, kteří: 

a)  v příslušném kalendářním roce dovrší 75 a více let věku, 

b)  v příslušném kalendářním roce dovrší nejvýše 3 let věku. 

 

(2) Úleva ve výši 50% sazby poplatku se dále poskytuje poplatníkům, kteří doloží, že: 

a) jsou držiteli průkazu ZTP/P, 

b) jsou studentem do 26 let věku, který je ubytován po dobu svého studia na území jiné obce. 

 

(3) Úleva se poskytuje poplatníkovi, který se zapojil do pytlového sběru tříděných odpadů, označených 

čárovými kódy, které obdržel na odboru životního prostředí Městského úřadu Turnov. Tato úleva bude 

poskytnuta výhradně v tom kalendářním roce, který následuje po roce třídění. Výše úlevy se stanovuje 

takto: 

a)      za každý započtený jeden kilogram směsných plastů se sazba poplatku snižuje o 1,50 Kč 

b)      za každý započtený jeden kilogram papíru se sazba poplatku snižuje o 0,50 Kč 

c)      za každý započtený jeden kilogram nápojových kartonů se sazba poplatku snižuje o 1,50 Kč 

d)     za každý započtený jeden kilogram směsných kovů se sazba poplatku snižuje o 1,50 Kč 

 

  Maximální výše takto poskytnuté úlevy činí 50% poplatkové povinnosti stanovené poplatníkovi podle 

předchozích ustanovení této vyhlášky. 

 

 (4) Při nezaplacení poplatku v termínu a ve správné výši stanovené touto vyhláškou, nárok na úlevu podle 

odst. 3 tohoto článku zaniká.  

       Poplatník zároveň nesmí mít vůči Městu žádný jiný dluh. 
  

Čl. 8 

Navýšení poplatku  

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

poplatek platebním výměrem nebo hromadným předpisným seznamem.
11

 

 

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

až na trojnásobek; toto zvýšení je příslušenstvím poplatku.
12

 

 

Čl. 9 

Odpovědnost za zaplacení poplatku 

 
(1) Je-li poplatník v době vzniku povinnosti zaplatit poplatek nezletilý, odpovídají za zaplacení poplatku 

tento poplatník a jeho zákonný zástupce společně a nerozdílně; zákonný zástupce má v takovém 

případě stejné procesní postavení jako poplatník. 

 

(2) Nezaplatí-li poplatek poplatník nebo jeho zákonný zástupce, vyměří správce poplatku poplatek 

jednomu z nich. 
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 § 11 odst. 1 zákona o místních poplatcích 
12

 § 11 odst. 3 zákona o místních poplatcích 



 

Čl. 10 

Přechodné a zrušovací ustanovení 

 
(1) Zrušuje se Obecně závazná vyhláška č. 6/2012, o místním poplatku o místním poplatku za provoz 

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

dne 29. 11. 2012. 

 

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

právních předpisů. 

 

Čl. 11 

Účinnost 

 
Tato vyhláška nabývá účinnosti dne 01. 01. 2014. 

 

 

 

 

   

 ................................... .......................................... 

  Mgr. Otakar Špetlík  Ing. Tomáš Hocke 

                místostarosta města                                                                  starosta města 

 

 

 

Vyvěšeno na úřední desce městského úřadu dne:  

Ve stejném termínu zveřejněno v elektronické podobě umožňující dálkový přístup.   

 

Sejmuto z úřední desky městského úřadu dne:     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


