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OBEC MODRAVA 

Obecně závazná vyhláška obce Modrava č. 1/2022, kterou se mění obecně závazná 

vyhláška obce Modrava č. 2/2021 o místním poplatku za odkládání komunálního 

odpadu z nemovité věci 

 

Zastupitelstvo obce Modrava se na svém zasedání dne 4.5.2022 usnesením č. 12 usneslo vydat 

na základě § 14 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů 

(dále jen „zákon o místních poplatcích“), a v souladu s § 10 písm. 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 „tato vyhláška“):  

Čl. 1 

Změna obecně závazné vyhlášky č. 2/2021 ze dne 15.12.2021 

(1) Obecně závazná vyhláška č. 2/2021 o místním poplatku za odkládání komunálního 

odpadu z nemovité věci ze dne 15.12.2021 (dále jen „OZV“) se mění touto obecně 

závaznou vyhláškou mění způsobem, popsaným v čl. 2 této obecně závazné vyhlášky. 

Čl. 2 

(1) V Čl. 4 OZV se odstavec 1 se nahrazuje následujícím textem: 

„Plátce poplatku je povinen podat správci poplatku ohlášení nejpozději do 15 dnů ode 

dne, kdy nabyl postavení plátce poplatku. Pozbytí postavení plátce ohlásí plátce poplatku 

správci poplatku ve lhůtě 15 dnů. Plátce poplatku může pro ohlášení využít formulář dle 

přílohy č. 1 k této vyhlášce.“ 

(2) Příloha č. 1 OZV se nahrazuje novou přílohou dle Přílohy k této obecně závazné vyhlášky 

č. 1/2022.   

(3) V Čl. 5 odst. 1 OZV se v první větě za slovo „měsíc“ doplňuje „připadající na 

poplatníka“. 

(4) V čl. 6 OZV se vypouští odstavec druhý a z OZV se zároveň vypouští Příloha č. 2. 

(5) V Čl. 8 OZV se dosavadní text nahrazuje následujícím textem: 

„(1) Plátce poplatku odvede vybraný poplatek správci poplatku nejpozději do konce 

února příslušného kalendářního roku. 

(2) Plátce poplatku, který nabyl postavení plátce poplatku po datu uvedeném v odstavci 

1, odvede vybraný poplatek nejpozději do 15 dne měsíce následujícího po měsíci, ve 

kterém tato skutečnost nastala. 

(3) Lhůta pro odvedení poplatku neskončí plátci poplatku dříve než lhůta pro podání 

ohlášení podle Čl. 4 odst. 1 této vyhlášky. 

(4) Není-li plátce poplatku, zaplatí poplatek ve lhůtě podle odstavce 1, 2 nebo 3 

poplatník.“. 
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(6) V Čl. 9 OZV se dosavadní text nahrazuje následujícím textem: 

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

správce poplatku poplatek platebním výměrem nebo hromadným předpisným 

seznamem.  

(2) Nebudou-li poplatky odvedeny plátcem poplatku včas nebo ve správné výši, vyměří 

mu správce poplatku poplatek platebním výměrem k přímé úhradě. 

(3) Včas nezaplacené nebo neodvedené poplatky nebo část těchto poplatků může správce 

poplatku zvýšit až na trojnásobek; toto zvýšení je příslušenstvím poplatku sledujícím 

jeho osud. 

Čl. 3 

Společné ustanovení 

V ostatním zůstává OZV beze změny. 

Čl. 12 

Účinnost 

  

Tato vyhláška nabývá účinnosti 15. dnem po vyvěšení na úřední desce Obecního úřadu 

Modrava. 

 

 

 

 v.r. v.r. 

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

 Jméno Příjmení  Jméno Příjmení 

 místostarosta starosta 

 

 

Vyvěšeno na úřední desce dne: 5.5.2022 

Sejmuto z úřední desky dne: 20.5.2022 
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Příloha č.1 – ohlášení plátce 

OHLÁŠENÍ PLÁTCE MÍSTNÍHO POPLATKU ZA ODKLÁDÁNÍ KOMUNÁLNÍHO 

ODPADU Z NEMOVITÉ VĚCI V OBCI MODRAVA 

 

Jméno, příjmení (název) 

 

………………………………………………………………………………………………….. 

 

Korespondenční adresa (pouze v případě, liší-li se od adresy nemovitosti, ke které se vztahuje 

ohlašovací povinnost) 

 

…………………………………………………………………………………………………... 

 

Adresa nemovitosti, ke které se povinnosti plátce vztahují 

 

…………………………………………………………………………………………………... 

 

Údaje stanoveného zástupce (byl-li stanoven): Jméno, příjmení, datum narození, adresa 

 

…………………………………………………………………………………………………... 

 


