INFORMACE PRO OBČANY
Místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů pro rok 2016
Místní poplatek za likvidaci komunálního odpadu pro rok 2016 se hradí v hotovosti v úřední dny (pondělí a
středa 7:00-11:00, 12:00-17:00 hod.) od 18.01.2016 do 15.03.2016 na MěÚ v Pečkách, odboru výstavby (přízemí budovy).
Poplatek, osvobození a úlevy stanovuje obecně závazná vyhláška města č. 2/2015. Výše poplatku 500,- Kč
za osobu, byla schválena usnesením Zastupitelstva č. 6/2015, dne 16.12.2015. Poplatek hradí každá fyzická
osoba s trvalým pobytem, fyzická osoba, které byl podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České
republiky povolen trvalý pobyt nebo přechodný pobyt na dobu delší než 90 dnů, fyzická osoba, která podle
zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky pobývá na území České republiky přechodně
po dobu delší 3 měsíců, fyzická osoba, které byla udělena mezinárodní ochrana podle zákona upravujícího
azyl nebo dočasná ochrana podle zákona upravujícího dočasnou ochranu cizinců. Úleva 50% z poplatku je
automaticky poskytnuta poplatníkovi, který v roce 2015 dovršil 75 let.
Fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve
kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba, hradí poplatek ve výši 500,- Kč za každou nemovitost
nebo byt.

Osvobození a úlevy dle vyhlášky č. 2/2015, která nabývá platnosti dne 01.01.2016.
(1) Od poplatku je osvobozena fyzická osoba, která je:
a) 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,
b) umístěna do zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc na základě rozhodnutí soudu, na žádost obecního úřadu
obec s rozšířenou působností, zákonného zástupce dítěte nebo nezletilého,
c) jako nezaopatřené dítě umístěna v domově pro osoby se zdravotním postižením na základě rozhodnutí soudu nebo
smlouvy o poskytnutí sociální služby, nebo
d) umístěna v domově pro osoby se zdravotním postižením, domově pro seniory, domově se zvláštním režimem nebo
chráněném bydlení.
(2) Od poplatku se osvobozuje fyzická osoba, která:
a) je držitelem průkazu ZTP/P,
b) má trvalé bydliště v sídle ohlašovny dle zvláštních předpisů,
c) má v obci pobyt a zároveň má ve vlastnictví další stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve
kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba, je od placení poplatku za tuto stavbu, byt nebo rodinný dům
osvobozena,
d) se v daném kalendářním roce déle než čtyři měsíce nepřetržitě zdržuje v zahraničí, hradí poplatek v poměrné výši.
Pro stanovení počtu měsíců je rozhodující stav pobytu k poslednímu dni měsíce,
e) je umístěna v zařízeních pro léčbu osob s psychickými poruchami.
(3) Úleva se poskytuje / nárok na úlevu od poplatku má fyzická osoba, která:
a) k 31.12. kalendářního roku předcházejícího poplatkové povinnosti dovršila 75 let a to ve výši 50% poplatku.
Nárok na osvobození a úlevu je poplatník povinen ohlásit, případně doložit správci poplatku do 30 dnů ode dne, kdy mu
nárok na osvobození nebo úlevu vznikl. Úleva 50% z poplatku je automaticky poskytnuta poplatníkovi, který v roce 2015
dovršil 75 let bez povinnosti ohlášení.
MĚSTO PEČKY

