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Vaše značka   ze dne   naše značka  datum 
    2021-12-12/M472-06 v Milovicích 12. 12. 2021 

 

Věc: Informace o změně platby místního poplatku za obecní systém odpadového hospodářství 
od 01. 01. 2022. 

Vážení vlastnici, dovolujeme si Vás touto cestou informovat o změně způsobu platby místního poplatku 
za obecní systém odpadového hospodářství, na základě Obecně závazné vyhlášky č. 5/2021 0 místním 
poplatku za obecní systém odpadového hospodářství od 01. 01. 2022. 

Na základě této vyhlášky je poplatníkem:  
 fyzická osoba přihlášená v obci nebo 
 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 
Spoluvlastníci nemovité věci zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci jsou 
povinni plnit poplatkovou povinnost společně a nerozdílně. 

 
Poplatník je povinen podat Městskému úřadu v Milovicích, ohlášení, nejpozději do 30 dnů ode dne 
vzniku své poplatkové povinnosti. (do 30.01.2022). V ohlášení poplatník uvede jméno, popřípadě jména, 
a příjmení, místo pobytu, popřípadě další adresu pro doručování. Další údaje rozhodné pro stanovení 
poplatku, zejména skutečnosti zakládající nárok na osvobození nebo úlevu od poplatku. Též identifikační 
údaje nemovité věci zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci podle katastru 
nemovitostí. Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je poplatník povinen tuto změnu oznámit 
do 30 dnů ode dne, kdy nastala. 

Osvobození od poplatku: Od poplatku je osvobozena osoba, které poplatková povinnost vznikla z 
důvodu přihlášení v obci a která je poplatníkem poplatku za odkládání komunálního odpadu z 
nemovité věci v jiné obci a má v této jiné obci bydliště, Osoba 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. Osoba 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. Osoba umístěna v domově pro 
osoby se zdravotním postižením, domově pro seniory, domově se zvláštním režimem nebo v chráněném 
bydlení, nebo na základě zákona omezena na osobní svobodě s výjimkou osoby vykonávající trest 
domácího vězení. 

Úleva z placení poplatku se poskytuje osobě, které poplatková povinnost vznikla z důvodu 
přihlášení v obci a která v příslušném kalendářním roce dovršila věku 71 let a výše, a to ve výši 300 
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Kč. V případě, že poplatník nesplní povinnost ohlásit údaj rozhodný pro osvobození nebo úlevu ve 
lhůtách stanovených touto vyhláškou nebo zákonem, nárok na osvobození nebo úlevu zaniká. 

Navýšení poplatku: Nebudou-li poplatky zaplaceny poplatníkem včas nebo ve správné výši, vyměří 
mu správce poplatku poplatek platebním výměrem nebo hromadným předpisným seznamem. Včas 
nezaplacené poplatky nebo část těchto poplatků může správce poplatku zvýšit až na trojnásobek; 
toto zvýšení je příslušenstvím poplatku sledujícím jeho osud 
 
Sazba poplatku činí 840 Kč. Poplatek je splatný jednorázově, a to nejpozději do 31. března 2022, 
nebo ve dvou stejných splátkách, a to nejpozději do 31. března 2022 a do 30 června 2022 na účet: 
000123-3109150217/0100. Po vyplnění ohlašovacího formuláře bude každému občanovi vygenerován 
desetimístný variabilní symbol. Poplatkovým obdobím je kalendářní rok. 

Výše uvedené skutečnosti jsou pouze výňatkem z Obecně závazné vyhlášky č. 5/2021 0 místním 
poplatku za obecní systém odpadového hospodářství od 01. 01. 2022, s jejímž doslovným zněním 
se můžete seznámit na internetových stránkách města Milovice a na úřední desce Městského 
úřadu v Milovicích.  

Z výše uvedených důvodů již nebudete vyplňovat k 1.1.2022 Čestné prohlášení odpad, jako tomu 
bylo v uplynulých letech a Společenství Vám nebude účtovat tento poplatek ve Vyúčtování, ani 
nebude vydávat potvrzení o jeho zaplacení. 

Z výše uvedených informací zdůrazňujeme zejména povinnost do 30. 01. 2022 vyplnit ohlášení na 
tiskopisu uveřejněném na internetových stránkách města, nebo který je možné osobně vyzvednout 
na městském úřadě v Milovicích. Toto ohlášení se vyplňuje na novém tiskopise za každou osobu, 
která je poplatníkem, tedy i za každé vaše dítě jehož jste zákonným zástupcem. A toto ohlášení 
doručit do 30.01.2022 na Městský úřad v Milovicích. 

V příloze přikládáme vzor tiskopisu ohlášení (pro jednu osobu) a vzor tiskopisu pro osvobození a 
úlevu od poplatku (pro jednu osobu). 

Další informace Vám poskytne pouze Městský úřad v Milovicích. S případnými dotazy se obraťte na 
jirina.lenikusova@mesto-milovice.cz  , +420 325 517 143,144. Děkujeme za pochopení. 

Za Výbor Společenství vlastníků domu čp. 472 v Milovicích IČ 26428750 
Člen Výboru pověřený správou domu   
Petr FILIPEC 
T: 777 107 363 
E: filipec@milovice472.cz  


