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Změny plateb za odvoz komunálního odpadu

Od 1. ledna vstoupila v platnost obecně závazná vyhláška č. 25/2001 Sb. hl. m. Prahy o místním poplatku za odpad. Tato vyhláška
definuje, že poplatníkem za komun. odpad je ve smyslu § 2 odst. 1 každá fyzická osoba, která má na území hl. m. Prahy trvalý pobyt
nebo vlastní stavbu určenou nebo sloužící k individuální rekreaci. Poplatková povinnost vzniká podle § 4 této vyhlášky dnem 1. ledna
2002, dále dnem vzniku trvalého pobytu na území hl. m. Prahy, popřípadě dnem zakoupení rekreační nemovitosti v Praze. Poplatník
má ohlašovací povinnost, která je dle § 5 u osob s trvalým pobytem v Praze splněna zápisem do evidence obyvatel hl. m. Prahy.
Pokud se jedná o rekreační stavbu vlastněnou poplatníkem k 1. lednu 2002, splní tento ohlašovací povinnost tím, že správci poplatku
předá "Ohlášení vlastníka rekreační stavby", které je přílohou č. 2 uváděné vyhlášky (je možné tuto přílohu použít z internetu), do 28.
února 2002 a dále do 60 dnů od nabytí vlastnictví rekreační stavby. Dle § 6 společný zástupce, tj. osoba, která odvádí poplatek za
domácnost, nebo vlastník bytového či rodinného domu, oznámí správci poplatku, tj. Magistrátu hl. m. Prahy, odboru infrastruktury
města, jméno, příjmení, datum narození všech osob, za něž poplatek odvádí, a období, za které jej odvádí (I. nebo II. pololetí). K tomu
použije formulář "Oznámení o sdružené platbě", který je uveden v příloze č. 3 citované vyhlášky. Oznámení musí být správci poplatku
předáno nejpozději v den platby (tj. 15. června).

Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů podle § 10b odst.
2 zák. ČNR č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších změn a doplňků, platí fyzické osoby obci, na jejímž území mají
trvalý pobyt nebo stavbu určenou nebo sloužící k individuální rekreaci. V Praze je správcem daně Magistrát hlavního města Prahy,
odbor infrastruktury města (OIM).

Podle § 7 vyhlášky je poplatek na kalendářní rok splatný nejpozději do 15. června příslušného kalendářního roku, a to ve výši 468 Kč
pro všechny občany s trvalým pobytem v Praze a pro majitele rekreačních nemovitostí v Praze. Pokud je poplatek odváděn společným
zástupcem nebo vlastníkem, může být zaplacen ve dvou splátkách, a to nejpozději do 15. června za 1. pololetí a do 15. října za 2.
pololetí příslušného kalendářního roku. Magistrát bude v květnu rozesílat složenky jednotlivým poplatníkům podle databáze občanů
hlášených k trvalému pobytu v Praze. Citovaná vyhláška uvádí seznam fyzických osob, které jsou od poplatku osvobozeny, tuto
skutečnost musí poplatník oznámit správci poplatku.

Pro vyřizování dotazů občanů byly zřízeny informační telefonní linky 84 09 18 88 a 84 09 10 14.

Josef Kolátor, odbor životního prostředí a dopravy
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