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Vážení spoluobčané 
 

Dostává se Vám do ruky  „Sborník  platných obecně  závazných vyhlášek  (dále 
jen OZV) a nařízení schválených Zastupitelstvem obce Svratouch . 
Tyto vyhlášky  a nařízení řeší poplatkovou povinnost Vás občanů naší obce 
v oblastech, které bezprostředně navazují na běžný chod obce, ale také povinnost 
ostatních návštěvníků obce nebo občanů, kteří mají v naší obci rekreační chatu 
nebo chalupu. 
Všechny uvedené OZV a nařízení byly konzultovány s odborem  Ministerstva 
vnitra ČR, který je připomínkoval, a my jsme je na základě těchto připomínek 
opravili do té podoby, v jaké se Vám dostávají do ruky. 
OZV a nařízení jsou jakýmsi malým souborem „zákonů“ platných pro obec 
Svratouch, kterými se musíme všichni řídit a které je nutno respektovat.  
Včasným uhrazením poplatku předejdete v mnohých případech zbytečným 
finančním sankcím a věřte, že ani pro nás není snadné přistoupit k těmto 
krajním řešením a postupovat v souladu se správním řádem. Ten nám ukládá 
naprosto přesně v jakém termínu a v jaké výši včas neuhrazené poplatky musíme 
od zpozdilých plátců vymáhat. 
Jeho porušení má pak za následek postih pro Obecní úřad Svratouch ze strany 
nadřízených orgánů a tomuto lze předejít právě včasným zaplacením všech 
poplatků. Není mým záměrem Vás strašit nebo Vám vyhrožovat, považuji jenom 
za slušné Vás upozornit na to, že v tomto směru nemáme žádné možnosti, jak 
výše uvedené předpisy obejít a už vůbec nelze je komukoliv prominout. Jediná 
možnost je prodloužení poplatkové lhůty, ale pouze na základě písemné žádosti 
s uvedeným pádným důvodem. 
Veškeré nejasnosti nebo připomínky k OZV Vám rádi upřesníme při Vaší osobní 
návštěvě na Obecním úřadě ve Svratouchu. 
 
 
Tento dokument nahrazuje sborník vydaný v roce 2011. 
 
 
  
             Jiří Socha 
                starosta obce 



Seznam platných obecně závazných vyhlášek a 
nařízení obce Svratouch 

ke dni 1.5. 2015 
 
 
I. - Obecně závazná vyhláška č. 1/2009 o zákazu volného pobíhání 
     psů. 
 
II. - Obecně závazná vyhláška č.1/2011 o místním poplatku ze  psů.   
       
 
III. - Obecně závazná vyhláška č.2/2011 o místním  poplatku  
 ze vstupného. 
 
IV. -  Obecně závazná vyhláška č.3/2011 o místním  poplatku 
 za užívání veřejného prostranství. 
 
V. -  Obecně závazná vyhláška č.4/2011 o místním  poplatku za 
 lázeňský, nebo rekreační pobyt. 
 
VI. - Obecně závazná vyhláška č.5/2011 o místním poplatku 
 z ubytovací kapacity. 
 
VII. - Obecně závazná vyhláška č.1/2012 o místním poplatku za provoz 
 systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání  
 a odstraňování komunálních odpadů. 
 
VIII. - Nařízení obce Svratouch č. 1/2013 „Zákaz podomního a      
   pochůzkového prodeje“. 
 
IX. - Obecně závazná vyhláška č.1/2015 o stanovení systému 
 shromažďování, sběru, přepravy,  třídění,využívání a 
 odstraňování komunálních odpadů vznikajících na jejich  
 katastrálním území, včetně systému nakládání se stavebním 
 odpadem.  

 

 

 



I. 
 

Obecně závazná vyhláška obce Svratouch  
č. 1/2009  

o zákazu volného pobíhání psů. 

 
 

Zastupitelstvo obce Svratouch se na svém zasedání dne 5.2.2009 usneslo vydat usnesením č. 2/2009 
na základě ustanovení § 24 odst. 2 zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění 
pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením § 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 
Účelem této vyhlášky je zajištění ochrany bezpečnosti a zdraví fyzických osob pohybujících se na území 
obce. Volné pobíhání psů, není – li stanoveno jinak, se na veřejných prostranstvích obce zakazuje 1). 
  

Čl. 2 
Osoba mající psa na veřejném prostranství je povinná mít  jej na vodítku a s ohledem na okolnosti a 
povahu psa jej také zajistit pevným náhubkem. 
 

Čl. 3 
1. Pro volné pobíhání psů se vymezují následující prostory: 1478/5 (oplocené parkoviště  
    v Borovině),  448/19 (pozemek po pravé straně cesty ve směru k vodojemu),   
    1565/1(pozemek za starou radnicí č.p. 234) . 
2. Volné pobíhání psů v prostorech uvedených v odst. 1 je možné pouze pod neustálým 
    dohledem a přímým vlivem osoby doprovázející psa. 
 

Čl. 4 
Porušení povinností stanovených touto vyhláškou bude postihováno podle zvláštních právních 
předpisů.2)  
 

Čl. 5 
1. Veřejným prostranstvím jsou podle ust. § 34 zákona 128/2000 Sb. O obcích a ve znění pozdějších 

předpisů: Všechny návsi, místní komunikace chodníky veřejná zeleň, parky a další prostory 
přístupné každému bez omezení, tedy sloužící obecnému užívání a to bez ohledu na vlastnictví 
k tomuto prostoru. 

2. Např. § 46 odst. 2 zákona č. 200/1990 sb. O přestupcích ve znění pozdějších předpisů 
 
 
 

Tato vyhláška nabývá účinnosti dne 6.2. 2009 
 
 
………………………………….                                        ………………………………….. 
              Jiří Socha                                                                    Ing. Petr Sádovský 
            starosta obce                                                                    místostarosta obce 
 
 
Vyvěšeno na úřední desce dne: 6.2. 2009 
 
Sejmuto z úřední desky dne:   23.2.  2009 

 

 



II. 

 

Obecně závazná vyhláška č. 1/2011, 

o místním poplatku ze psů 

Zastupitelstvo obce Svratouch se na svém zasedání dne 29.12.2011 usnesením č. 83/2011 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) Obec Svratouch touto vyhláškou zavádí místní poplatek ze psů (dále jen „poplatek“). 

(2) Řízení o poplatcích vykonává obecní úřad (dále jen „správce poplatku“).1 

Čl. 2 

Poplatník a předmět poplatku 

(1) Poplatek ze psů platí držitel psa. Držitelem je fyzická nebo právnická osoba, která má trvalý pobyt 

nebo sídlo na území obce. 2 

(2) Poplatek ze psů se platí ze psů starších 3 měsíců.3 

Čl. 3 

Vznik a zánik poplatkové povinnosti 

(1) Poplatková povinnost vzniká držiteli psa v den, kdy pes dovršil stáří tří měsíců, nebo v den, kdy 

nabyl psa staršího tří měsíců. 

(2) V případě držení psa po dobu kratší než jeden rok se platí poplatek v poměrné výši, která 

odpovídá počtu i započatých kalendářních měsíců. Při změně místa trvalého pobytu nebo sídla 

platí držitel psa poplatek od počátku kalendářního měsíce následujícího po měsíci, ve kterém 

změna nastala, nově příslušné obci.4 

(3) Poplatková povinnost zaniká dnem, kdy přestala být fyzická nebo právnická osoba držitelem psa 

(např. úhynem psa, jeho ztrátou, darováním nebo prodejem), přičemž se poplatek platí i za 

započatý kalendářní měsíc, ve kterém taková skutečnost nastala. 

Čl. 4 

Ohlašovací povinnost 

(1) Držitel psa je povinen ohlásit správci poplatku vznik své poplatkové povinnosti do 15 dnů ode dne 

jejího vzniku. Stejným způsobem je povinen oznámit také zánik své poplatkové povinnosti. 

                                                           
1
 § 14 odst. 3 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o místních 

poplatcích“) 
2
 § 2 odst. 1 zákona o místních poplatcích 

3
 § 2 odst. 2 zákona o místních poplatcích 

4
 § 2 odst. 3 a 4 zákona o místních poplatcích 



(2) Povinnost ohlásit držení psa má i osoba, která je od poplatku osvobozena. 

(3) V ohlášení držitel psa uvede5  

a) jméno, popřípadě jména, a příjmení nebo název nebo obchodní firmu, obecný identifikátor, 

byl-li přidělen, místo pobytu nebo sídlo, místo podnikání, popřípadě další adresy pro 

doručování; právnická osoba uvede též osoby, které jsou jejím jménem oprávněny jednat v 

poplatkových věcech, 

b) čísla všech svých účtů u poskytovatelů platebních služeb, včetně poskytovatelů těchto služeb 

v zahraničí, užívaných v souvislosti s podnikatelskou činností, v případě, že předmět poplatku 

souvisí s podnikatelskou činností poplatníka, 

c) další údaje rozhodné pro stanovení výše poplatkové povinnosti, zejména stáří a počet 

držených psů, včetně skutečností zakládajících vznik nároku na úlevu nebo osvobození od 

poplatku.  

(4) Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je držitel psa povinen tuto změnu oznámit do 15 

dnů ode dne, kdy nastala.6 

(5) Obecní úřad vydá držiteli psa známku s vyznačením jména obce a evidenčního čísla psa. 

Čl. 5 

Sazba poplatku 

(1) Sazba poplatku za kalendářní rok činí: 

a) za prvního psa .......................................................................................100,- Kč, 

b) za druhého a každého dalšího psa téhož držitele ......................................200,- Kč, 

Čl. 6  

Splatnost poplatku  

(1) Poplatek je splatný nejpozději do 30. dubna příslušného kalendářního roku. 

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

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

nejpozději do konce příslušného kalendářního roku. 

Čl. 7 

Osvobození a úlevy 

(1) Od poplatku ze psů je osvobozen držitel psa, kterým je osoba nevidomá, bezmocná a osoba s 

těžkým zdravotním postižením, které byl přiznán III. stupeň mimořádných výhod podle zvláštního 

právního předpisu, osoba provádějící výcvik psů určených k doprovodu těchto osob, osoba 

provozující útulek zřízený obcí pro ztracené nebo opuštěné psy nebo osoba, které stanoví 

povinnost držení a používání psa zvláštní právní předpis7.  

(2) Od poplatku se dále osvobozují: 

                                                           
5
 § 14a odst. 1 zákona o místních poplatcích 

6
 § 14a odst. 3 zákona o místních poplatcích 

7
 § 2 odst. 2 zákona o místních poplatcích 



a) držitelé, kteří jsou rozpočtovou a příspěvkovou organizací obce, nebo jejichž zřizovatelem je 

obec. 

Čl. 8 

Navýšení poplatku  

(1) Nebudou-li poplatky zaplaceny držitelem psa včas nebo ve správné výši, vyměří mu obecní úřad 

poplatek platebním výměrem nebo hromadným předpisným seznamem.8 

(2) Včas nezaplacené nebo neodvedené poplatky nebo část těchto poplatků může obecní úřad zvýšit 

až na trojnásobek; toto zvýšení je příslušenstvím poplatku.9 

Čl. 9 

Zrušovací ustanovení 

Zrušuje se obecně závazná vyhláška č. 1/2007, o místním poplatku ze psů, ze dne 15. 11. 2007. 

Čl. 10 

Účinnost 

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1.1.2012. 

 

 

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

              Ing. Petr Sádovský      Jiří Socha 

              místostarosta obce                                                                  starosta obce 

 

 

 

Vyvěšeno na úřední desce dne: 30.12.2011 

Sejmuto z úřední desky dne:        15.1.2012 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
8
 § 11 odst. 1 zákona o místních poplatcích 

9
 § 11 odst. 3 zákona o místních poplatcích 



III. 

 

Obecně závazná vyhláška č. 2/2011, 

o místním poplatku ze vstupného  

Zastupitelstvo obce Svratouch se na svém zasedání dne 29.12.2011 usnesením č. 84/2011 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) Obec Svratouch touto vyhláškou zavádí místní poplatek ze vstupného (dále jen „poplatek“). 

(2) Řízení o poplatcích vykonává obecní úřad (dále jen „správce poplatku“).10 

Čl. 2 

Předmět poplatku a poplatník 

(1) Poplatek ze vstupného se vybírá ze vstupného na kulturní, sportovní, prodejní nebo reklamní akce, 

sníženého o daň z přidané hodnoty, je-li v ceně vstupného obsažena.11 

(2) Poplatek ze vstupného platí fyzické a právnické osoby, které akci pořádají.12 

Čl. 3 

Ohlašovací povinnost 

(1) Poplatník je nejpozději 15 dnů před konáním akce povinen ohlásit správci poplatku druh akce, 

datum, hodinu a místo jejího konání, výši vstupného, případně doložit existenci skutečností 

zakládajících osvobození nebo úlevu od poplatkové povinnosti.  

(2) V ohlášení poplatník dále uvede jméno, popřípadě jména, a příjmení nebo název nebo obchodní 

firmu, obecný identifikátor, byl-li přidělen, místo pobytu nebo sídlo, místo podnikání, popřípadě 

další adresy pro doručování; právnická osoba uvede též osoby, které jsou jejím jménem oprávněny 

jednat v poplatkových věcech, čísla všech svých účtů u poskytovatelů platebních služeb, včetně 

poskytovatelů těchto služeb v zahraničí, užívaných v souvislosti s podnikatelskou činností, 

v případě, že předmět poplatku souvisí s podnikatelskou činností poplatníka.13  

(3) Poplatník, který nemá sídlo nebo bydliště na území členského státu Evropské unie, jiného 

smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru nebo Švýcarské konfederace, 

uvede kromě údajů požadovaných v odstavci 2 adresu svého zmocněnce v tuzemsku pro 

doručování.14 

                                                           
10

 § 14 odst. 3 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o místních 
poplatcích“) 
11

 § 6 odst. 1 zákona o místních poplatcích 
12

 § 6 odst. 2 zákona o místních poplatcích 
13

 § 14a odst. 1 zákona o místních poplatcích 
14

 § 14a odst. 2 zákona o místních poplatcích 



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

dnů ode dne, kdy nastala.15 

(5) Do 15 dnů po skončení akce je poplatník povinen ohlásit správci poplatku celkovou výši vybraného 

vstupného sníženou o daň z přidané hodnoty, jestliže byla v ceně vstupného obsažena.  

Čl. 4 

Sazba poplatku 

(1) Sazba poplatku činí z vybraného vstupného na: 

a) kulturní akci ...............................… 5 %, 

b) sportovní akci .........................….. 5 %, 

c) prodejní akci ................................. 5 %, 

d) reklamní akci .............................… 5 %. 

Čl. 5 

Splatnost poplatku 

 (1) Poplatek je splatný do 15 dnů ode dne skončení akce. 

Čl. 6 

Osvobození a úlevy 

(1) Poplatek ze vstupného se neplatí z akcí, jejichž celý výtěžek je určen na charitativní a veřejné 

prospěšné účely.16 

(2) Od poplatku se dále osvobozují: 

a) sportovní akce pořádané Tělocvičnou jednotou SOKOL Svratouch 

b) divadelní představení konaná ve zdejší Sokolovně (pořádaná místními složkami)  

c) filmová představení konaná ve zdejší Sokolovně 

 

Čl. 7 

Navýšení poplatku  

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

poplatek platebním výměrem nebo hromadným předpisným seznamem.17 

(4) Včas nezaplacené nebo neodvedené poplatky nebo část těchto poplatků může obecní úřad zvýšit 

až na trojnásobek; toto zvýšení je příslušenstvím poplatku.18 

Čl. 8 

Zrušovací ustanovení 

Zrušuje se obecně závazná vyhláška č. 2/2007, o místním poplatku ze vstupného, ze dne 15. 11. 

2007. 

                                                           
15

 § 14a odst. 3 zákona o místních poplatcích 
16

 § 6 odst. 1 věta poslední zákona o místních poplatcích 
17

 § 11 odst. 1 zákona o místních poplatcích 
18

 § 11 odst. 3 zákona o místních poplatcích 



Čl. 9 

Účinnost 

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1.1.2012. 

 

 

 

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

              Ing. Petr Sádovský      Jiří Socha 

              místostarosta obce                                                                  starosta obce 

 

Vyvěšeno na úřední desce dne: 30.12.2011 

Sejmuto z úřední desky dne: 15.1.2012 
 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



IV. 

Obecně závazná vyhláška č. 3/2011, 

o místním poplatku za užívání veřejného prostranství 

Zastupitelstvo obce Svratouch se na svém zasedání dne 29.12.2011 usnesením č. 85/2011 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) Obec Svratouch touto vyhláškou zavádí místní poplatek za užívání veřejného prostranství (dále jen 

„poplatek“). 

(2) Řízení o poplatcích vykonává obecní úřad (dále jen „správce poplatku“).19 

Čl. 2 

Předmět poplatku a poplatník 

(1) Poplatek za užívání veřejného prostranství se vybírá za zvláštní užívání veřejného prostranství, 

kterým se rozumí provádění výkopových prací, umístění dočasných staveb a zařízení sloužících 

pro poskytování prodeje a služeb, pro umístění stavebních nebo reklamních zařízení, zařízení 

cirkusů, lunaparků a jiných obdobných atrakcí, umístění skládek, vyhrazení trvalého parkovacího 

místa a užívání tohoto prostranství pro kulturní, sportovní a reklamní akce nebo potřeby tvorby 

filmových a televizních děl.20 

(2) Poplatek za užívání veřejného prostranství platí fyzické i právnické osoby, které užívají veřejné 

prostranství způsobem uvedeným v odstavci 1.21 

Čl. 3 

Veřejná prostranství  

 Poplatek podle této vyhlášky se platí za užívání těchto veřejných prostranství:  

zpevněné plochy na pozemkových parcelách číslo 122/1, 308, 309, , 321/2, 321/18, 1478/5, 1520/7, 
1520/8, 1520/9, v k.ú. Svratouch. 

Čl. 4 

Vznik a zánik poplatkové povinnosti 

Poplatek se platí od prvého dne, kdy začalo užívání veřejného prostranství, a trvá až do dne, kdy 

toto užívání fakticky skončilo. 
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Čl. 5 

Ohlašovací povinnost 

(1) Poplatník je povinen ohlásit zvláštní užívání veřejného prostranství správci poplatku nejpozději 3 

dny před zahájením užívání veřejného prostranství. V nepředvídatelných případech oznámí 

poplatník tuto skutečnost obci nejpozději do 24 hodin po tom, co začal veřejné prostranství užívat. 

Pokud tento den připadne na sobotu, neděli nebo státem uznaný svátek, je poplatník povinen 

splnit ohlašovací povinnost nejblíže následující pracovní den. 

(2) V ohlášení poplatník uvede22 

a) jméno, popřípadě jména, a příjmení nebo název nebo obchodní firmu, obecný identifikátor, 

byl-li přidělen, místo pobytu nebo sídlo, místo podnikání, popřípadě další adresy pro 

doručování; právnická osoba uvede též osoby, které jsou jejím jménem oprávněny jednat v 

poplatkových věcech, 

b) čísla všech svých účtů u poskytovatelů platebních služeb, včetně poskytovatelů těchto služeb 

v zahraničí, užívaných v souvislosti s podnikatelskou činností, v případě, že předmět poplatku 

souvisí s podnikatelskou činností poplatníka, 

c) další údaje rozhodné pro stanovení výše poplatkové povinnosti, zejména předpokládanou 

dobu, způsob, místo a výměru užívání veřejného prostranství, včetně skutečností 

dokládajících vznik nároku na úlevu nebo případné osvobození od poplatku. 

(3) Poplatník, který nemá sídlo nebo bydliště na území členského státu Evropské unie, jiného 

smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru nebo Švýcarské konfederace, 

uvede kromě údajů požadovaných v odstavci 2 adresu svého zmocněnce v tuzemsku pro 

doručování.23 

(4) Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je poplatník nebo plátce povinen tuto změnu 

oznámit do 15 dnů ode dne, kdy nastala.24 

(5) Po ukončení užívání veřejného prostranství je poplatník povinen ohlásit skutečný stav údajů 

uvedených v odst. 2 písm. c) nejpozději do 15 dnů. 

Čl. 6 

Sazba poplatku 

(1) Sazba poplatku činí za každý i započatý m2 a každý i započatý den: 

a) za umístění dočasných staveb a zařízení sloužících pro poskytování služeb …10,- Kč 

b) za umístění dočasných staveb sloužících pro poskytování prodeje …………. 10,- Kč 

c) za umístění zařízení sloužících pro poskytování prodeje..................................10,- Kč 

d) za provádění výkopových prací ........................................................................1,- Kč 

e) za umístění stavebních zařízení .......................................................................1,- Kč 

f) za umístění reklamních zařízení .......................................................................1,- Kč 

g) za umístění zařízení lunaparků a jiných obdobných atrakcí ................................2,- Kč 

h) za umístění zařízení cirkusů .........................................................................…2,- Kč 
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i) za umístění skládek ..........................................................................................1,- Kč 

j) za vyhrazení trvalého parkovacího místa ..........................................................1,- Kč 

k) za užívání veřejného prostranství pro kulturní akce ..........................................1,- Kč 

l) za užívání veřejného prostranství pro sportovní akce .......................................1,- Kč 

m) za užívání veřejného prostranství pro reklamní akce ........................................1,- Kč 

n) za užívání veřejného prostranství pro potřeby tvorby filmových a televizních děl 1,- Kč. 

(2) Obec stanovuje poplatek paušální částkou takto: 

(a) za vyhrazení trvalého parkovacího místa pro nálk. aut. a autobusy………1000,- Kč/rok. 

Čl. 7 

Splatnost poplatku  

(1) Poplatek ve výši stanovené podle čl. 6 odst. 1 písm. a), b) a c) je splatný: 

a) nejpozději v den zahájení užívání veřejného prostranství  

(2) V ostatních případech je poplatek splatný do 15 dnů od ukončení užívání veřejného prostranství.  

(3) Připadne-li lhůta splatnosti na sobotu, neděli nebo státem uznaný svátek, je dnem, ve kterém je 

poplatník povinen svoji povinnost splnit, nejblíže následující pracovní den. 

(4) Paušální částka je splatná do 30 dnů od zahájení užívání veřejného prostranství.  

Čl. 8 

Osvobození a úlevy 

(1) Poplatek se neplatí: 

a) za vyhrazení trvalého parkovacího místa pro osobu zdravotně postiženou25, 

b) z akcí pořádaných na veřejném prostranství, jejichž výtěžek je určen na charitativní a veřejně 

prospěšné účely26.  

(2) Od poplatku se dále osvobozují: 

a) stavebníci nových rodinných domků do výměry 100 m2 veřejného prostranství na dobu 
provedení stavby, maximálně do 3 let. 

Čl. 9 

Navýšení poplatku  

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

poplatek platebním výměrem nebo hromadným předpisným seznamem.27 

(6) Včas nezaplacené nebo neodvedené poplatky nebo část těchto poplatků může obecní úřad zvýšit 

až na trojnásobek; toto zvýšení je příslušenstvím poplatku.28 
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Čl. 10 

Zrušovací ustanovení 

Zrušuje se obecně závazná vyhláška č. 3/2007, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství, 
ze dne 15. 11. 2007. 

Čl. 11 

Účinnost 

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1.1.2012. 

 

 

 

 

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

              Ing. Petr Sádovský      Jiří Socha 

               místostarosta obce                                                                 starosta obce 

 

 

 

 

Vyvěšeno na úřední desce dne: 30.12.2011 

Sejmuto z úřední desky dne: 15.1.2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



V. 

 

Obecně závazná vyhláška č. 4/2011, 

o místním poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt 

Zastupitelstvo obce Svratouch se na svém zasedání dne 29.12.2011 usnesením č. 86/2011  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) Obec Svratouch touto vyhláškou zavádí místní poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt (dále 

jen „poplatek“). 

(2) Řízení o poplatcích vykonává obecní úřad (dále jen „správce poplatku“).29 

Čl. 2 

Předmět poplatku, poplatník a plátce poplatku 

(1) Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt platí fyzické osoby, které přechodně a za úplatu 

pobývají na území obce za účelem léčení nebo rekreace, pokud neprokáží jiný důvod pobytu.30 

(2) Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt ve stanovené výši vybere a obci odvede ubytovatel, 

kterým je fyzická nebo právnická osoba, která přechodné ubytování poskytla; tato osoba je 

plátcem poplatku.31 

Čl. 3 

Ohlašovací povinnost 

(1) Ubytovatel (plátce) je povinen ohlásit správci poplatku zahájení činnosti spočívající v poskytování 

přechodného ubytování osob za úplatu ve lhůtě do 30 dnů od zahájení této činnosti. Stejným 

způsobem a ve stejné lhůtě oznámí ubytovatel správci poplatku ukončení činnosti spočívající v 

poskytování přechodného ubytování za úplatu. 

(2) V ohlášení ubytovatel uvede32 

a) jméno, popřípadě jména, a příjmení nebo název nebo obchodní firmu, obecný identifikátor, 

byl-li přidělen, místo pobytu nebo sídlo, místo podnikání, popřípadě další adresy pro 

doručování; právnická osoba uvede též osoby, které jsou jejím jménem oprávněny jednat v 

poplatkových věcech, 
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b) čísla všech svých účtů u poskytovatelů platebních služeb, včetně poskytovatelů těchto služeb 

v zahraničí, užívaných v souvislosti s podnikatelskou činností,  

c) případně další údaje rozhodné pro stanovení výše poplatkové povinnosti, včetně skutečností 

zakládajících nárok na úlevu nebo případné osvobození od poplatku. 

(3) Plátce, který nemá sídlo nebo bydliště na území členského státu Evropské unie, jiného smluvního 

státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru nebo Švýcarské konfederace, uvede kromě 

údajů požadovaných v odstavci 2 adresu svého zmocněnce v tuzemsku pro doručování.33 

(4) Dojde-li ke změně údajů či skutečností uvedených v ohlášení, je ubytovatel povinen tuto změnu 

oznámit do 15 dnů ode dne, kdy nastala.34 

(5) Ubytovatel je povinen vést v písemné podobě evidenční knihu, do které zapisuje dobu ubytování, 

účel pobytu, jméno, příjmení, adresu místa trvalého pobytu nebo místa trvalého bydliště v 

zahraničí a číslo občanského průkazu nebo cestovního dokladu fyzické osoby, které ubytování 

poskytl. Tyto zápisy musí být vedeny přehledně a srozumitelně a musí být uspořádány postupně z 

časového hlediska.35 

Čl. 4 

Sazba poplatku 

(1) Sazba poplatku činí za osobu a každý i započatý den pobytu, není-li tento dnem příchodu 5,- Kč. 

Čl. 5  

Splatnost poplatku 

Ubytovatel poplatek odvede správci poplatku nejpozději poslední den pololetí příslušného 

kalendářního roku. 

Čl. 6 

Osvobození a úlevy 

(1) Poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt nepodléhají: 

a) osoby nevidomé, bezmocné a osoby s těžkým zdravotním postižením, kterým byl přiznán III. stupeň 

mimořádných výhod podle zvláštního právního předpisu a jejich průvodci, 

b) osoby mladší 18 let a starší 70 let nebo osoby, na které náležejí přídavky na děti (výchovné) anebo 

vojáci v základní službě a osoby, které vykonávají civilní službu.36 

Čl. 7 

Nezaplacení poplatku  

(1) V případě nezaplacení (neodvedení) poplatku včas nebo ve správné výši se postupuje podle ust. § 

11 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů. 
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(2) Včas nezaplacené nebo neodvedené poplatky nebo část těchto poplatků může obecní úřad zvýšit 

až na trojnásobek; toto zvýšení je příslušenstvím poplatku.37 

Čl. 8 

Zrušovací ustanovení 

Zrušuje se obecně závazná vyhláška č. 4/2007, o místním poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt, 
ze dne 15. 11. 2007. 

Čl. 9 

Účinnost 

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1.1.2012 

 

 

 

 

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

              Ing. Petr Sádovský      Jiří Socha 

               místostarosta obce                                                                starosta obce 

 

 

 

 

Vyvěšeno na úřední desce dne: 30.12.2011 

Sejmuto z úřední desky dne:        15.1.2012 
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VI. 

 

Obecně závazná vyhláška č. 5/2011, 

o místním poplatku z ubytovací kapacity  

Zastupitelstvo obce Svratouch se na svém zasedání dne 29.12.2011 usnesením č. 87/2011 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) Obec Svratouch touto vyhláškou zavádí místní poplatek z ubytovací kapacity (dále jen „poplatek“). 

(2) Řízení o poplatcích vykonává obecní úřad (dále jen „správce poplatku“).38 

Čl. 2 

Předmět poplatku a poplatník 

(1) Poplatek z ubytovací kapacity se vybírá v obcích a městech v zařízeních určených k přechodnému 

ubytování za úplatu.39 

(2) Poplatek platí ubytovatel, kterým je fyzická nebo právnická osoba, která přechodné ubytování 

poskytla. 

Čl. 3 

Ohlašovací povinnost 

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

dnů od zahájení činnosti spočívající v poskytování přechodného ubytování za úplatu v zařízeních 

určených k přechodnému ubytování. Stejným způsobem ohlásí ubytovatel správci poplatku 

ukončení činnosti spočívající v poskytování přechodného ubytování za úplatu 

(2) V ohlášení poplatník (ubytovatel) uvede40 

a) jméno, popřípadě jména, a příjmení nebo název nebo obchodní firmu, obecný identifikátor, 

byl-li přidělen, místo pobytu nebo sídlo, místo podnikání, popřípadě další adresy pro 

doručování; právnická osoba uvede též osoby, které jsou jejím jménem oprávněny jednat v 

poplatkových věcech, 

b) čísla všech svých účtů u poskytovatelů platebních služeb, včetně poskytovatelů těchto služeb 

v zahraničí, užívaných v souvislosti s podnikatelskou činností, v případě, že předmět poplatku 

souvisí s podnikatelskou činností poplatníka, 

c) další údaje a skutečnosti rozhodné pro stanovení výše poplatkové povinnosti, včetně 

skutečností zakládajících nárok na úlevu nebo případné osvobození od poplatkové povinnosti. 
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(3) Poplatník, který nemá sídlo nebo bydliště na území členského státu Evropské unie, jiného 

smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru nebo Švýcarské konfederace, 

uvede kromě údajů požadovaných v odstavci 2 adresu svého zmocněnce v tuzemsku pro 

doručování.41 

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

dnů ode dne, kdy nastala.42  

(5) Ubytovatel je povinen vést v písemné podobě evidenční knihu, do které zapisuje dobu ubytování, 

jméno, příjmení, adresu místa trvalého pobytu nebo místa trvalého bydliště v zahraničí a číslo 

občanského průkazu nebo cestovního dokladu fyzické osoby, které ubytování poskytl. Zápisy do 

evidenční knihy musí být vedeny přehledně a srozumitelně a musí být uspořádány postupně z 

časového hlediska.43 

Čl. 4 

Sazba poplatku 

(1) Sazba poplatku činí za každé využité lůžko a den 4,- Kč. 

Čl. 5 

Splatnost poplatku 

Poplatek je splatný nejpozději do 15 dnů po uplynutí každého pololetí příslušného kalendářního roku. 

Čl. 6 

Osvobození a úlevy 

(1) Poplatku nepodléhá: 

a) ubytovací kapacita v zařízeních sloužících pro přechodné ubytování studentů a žáků 

b) ubytovací kapacita ve zdravotnických nebo lázeňských zařízeních, pokud nejsou užívána jako 

hotelová zařízení 

c) ubytovací kapacita v zařízeních sloužících sociálním a charitativním účelům.44 

Čl. 7 

Nezaplacení poplatku  

(3) V případě nezaplacení (neodvedení) poplatku včas nebo ve správné výši se postupuje podle ust. § 

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

(4) Včas nezaplacené nebo neodvedené poplatky nebo část těchto poplatků může obecní úřad zvýšit 

až na trojnásobek; toto zvýšení je příslušenstvím poplatku.45 

                                                           
41

 § 14a odst. 2 zákona o místních poplatcích 
42

 § 14a odst. 3 zákona o místních poplatcích 
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 § 7 odst. 3 druhá věta zákona o místních poplatcích s odkazem na § 3 odst. 4 zákona o místních poplatcích 
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 § 7 odst. 2 zákona o místních poplatcích 
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 § 11 odst. 3 zákona o místních poplatcích 



Čl. 8 

Zrušovací ustanovení 

Zrušuje se obecně závazná vyhláška č. 5/2007, o místním poplatku z ubytovací kapacity, ze dne 

15. 11. 2007. 

Čl. 9 

Účinnost 

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1.1.2012. 

 

 

 

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

              Ing. Petr Sádovský      Jiří Socha 

               místostarosta obce                                                                 starosta obce 

 

 

 

 

Vyvěšeno na úřední desce dne:30.12.2011 

Sejmuto z úřední desky dne:      15.1. 2012 
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VII. 

Obecně závazná vyhláška č. 1/2012, 

o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru,  

přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.  

 

Zastupitelstvo obce Svratouch se na svém zasedání dne 22.11. 2012 usnesením č. 60/2012 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) Obec Svratouch 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 obecní úřad (dále jen „správce poplatku“).46 

Čl. 2 

Poplatník 

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

komunálních odpadů platí47: 

a) fyzická osoba,  

1. která má v obci 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 obecnímu úřadu oznámit jméno, popřípadě jména, 

příjmení a data narození osob, za které poplatek platí. 
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 § 14 odst. 3 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o místních 
poplatcích“) 
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 § 10b odst. 1 zákona o místních poplatcích 



Čl. 3 

Ohlašovací povinnost 

(6) Poplatník je povinen ohlásit správci poplatku vznik své poplatkové povinnosti nejpozději do 30 

dnů48 ode dne, kdy mu povinnost platit tento poplatek vznikla, případně doložit existenci 

skutečností zakládajících nárok na osvobození nebo úlevu od poplatku.  

(7) 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. 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. 

(8) 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. 

(9) 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.49 

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

dnů ode dne, kdy nastala.50 

Čl. 4 

Sazba poplatku 

(1) Sazba poplatku činí 600,- Kč a je tvořena: 

a) z částky 250,- Kč za kalendářní rok a 

b) z částky 350,- Kč za kalendářní rok. Tato částka je stanovena na základě skutečných nákladů 

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

poplatníka a kalendářní rok. 

(2) Skutečné náklady za rok 2011 na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu činily: 484.547,- a 

byly rozúčtovány takto: 

Náklady 484.547,- děleno 1008  (897- počet osob s pobytem na území obce + 111 - počet staveb 

určených k individuální rekreaci, bytů a rodinných domů, ve kterých není hlášena k pobytu žádná 

fyzická osoba) = 481,73 Kč. Z této částky je stanovena sazba poplatku dle čl. 4 odst. 1 písm. b) 

vyhlášky ve výši 350,- Kč.  

(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 
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 § 14a odst. 2 zákona o místních poplatcích 
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roce. Dojde-li ke změně v průběhu kalendářního měsíce, je pro stanovení počtu měsíců rozhodný 

stav k poslednímu dni tohoto měsíce.51 

Čl. 5 

Splatnost poplatku 

(3) Poplatek pro poplatníka podle čl. 2 odst. 1 a 2 této vyhlášky je splatný jednorázově a to nejpozději 

do 30. 4. příslušného kalendářního roku.  

(4) 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 a úlevy 

(1) Od poplatku se osvobozují: 

a) osoby, které jsou v obci hlášeny k pobytu, ale v obci se nezdržují a není znám jejich pobyt 
b) osoby, které jsou hlášeny na ohlašovně OÚ ve Svratouchu, a v obci se celoročně nezdržují 
c) osoby, které se v obci celoročně nezdržují z důvodu výkonu trestu 

Čl. 7 

Navýšení poplatku  

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

poplatek platebním výměrem nebo hromadným předpisným seznamem.52 

(8) Včas nezaplacené nebo neodvedené poplatky nebo část těchto poplatků může obecní úřad zvýšit 

až na trojnásobek; toto zvýšení je příslušenstvím poplatku.53 

 

Čl. 8 

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 obecní úřad poplatek jednomu 

z nich. 

Čl. 9 

Přechodné a zrušovací ustanovení 

Zrušuje se obecně závazná vyhláška č. 6/2011, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, 

sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, ze dne 29. 12. 2011, schválená 

usnesením ZO č. 88/2011. 
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Čl. 10 

Účinnost 

Tato vyhláška nabývá účinnosti dne 1. 1. 2013.  

 

 

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

              Ing. Petr Sádovský      Jiří Socha 

              místostarosta obce                                                                   starosta obce 

 

 

 

Vyvěšeno na úřední desce dne: 23.11. 2012 

Sejmuto z úřední desky dne:      10.12. 2012 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VIII. 

 
Nařízení obce Svratouch č. 1/2013  

Zákaz podomního a pochůzkového prodeje 
 
Zastupitelstvo obce Svratouch schválilo na svém zasedání dne 18.4. 2013 v souladu s ust. § 18, odst. 3, 
zákona č. 455/1991 Sb. o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů 
a v souladu s ustanovením 11 a 102, odst. 2. písm. d), zákona č. 128/2000 Sb. o obcích ve znění 
pozdějších předpisů toto nařízení:  
      Čl. I 
                                                Základní pojmy  
Podomní prodej - nabízení, prodej zboží a poskytování služeb, kdy je bez předchozí objednávky 
nabízeno, poskytováno zboží a poskytovány služby osobami uživatelům v objektech určených k bydlení 
a rekreaci. 
Pochůzkový prodej - nabízení, prodej zboží a poskytování služeb, u kterého nedochází k umístění 
prodejního zařízení nebo zboží. Je provozovaný formou docházky, při níž je potencionální uživatel zboží 
nebo služeb vyhledáván prodejcem z okruhu osob na veřejných prostranstvích.  
        Čl. II  
      Rozsah  
Podomní a pochůzkový prodej je na celém území obce Svratouch zakázán.  
 
        Čl. III  
      Kontrola  
Kontrolou dodržování tohoto nařízení provádí Obecní úřad Svratouch prostřednictvím zaměstnanců.  
 
      Čl. IV  
      Sankce  
Poruší-li právnická osoba nebo fyzická osoba podnikající, při výkonu podnikatelské činnosti povinnost 
stanovenou tímto nařízením, může jí být podle zvláštního právního předpisu (1) uložena pokuta až do 
výše 200 000,- Kč.  
Poruší-li fyzická osoba povinnost stanovenou tímto nařízením, může jí být podle zvláštního právního 
předpisu (2) uložena pokuta až do výše 30 000,- Kč.  
 
         Čl. V  
      Výjimka  
Zákaz podomního a pochůzkového prodeje se netýká celorepublikových veřejných sbírek, pokud budou 
příspěvky dobrovolné.  
 
        Čl. VI 
      Účinnost  
 
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1.5. 2013 
 
 
 ……………………………      …………………………. 
       Ing. Petr Sádovský,                       Jiří Socha 
        místostarosta obce         starosta obce 
 
Vyvěšeno na úřední desce dne:16.4. 2013 
Sejmuto z úřední desky dne:       6.5. 2013 
 

(1) - § 58 odst. 4 zák.č. 128/2000Sb., o obcích /obecní zřízení/ ve znění pozdějších předpisů 
(2) - § 46 odst. 3 zák.č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů 
 

 



IX. 
 

Obecně závazná vyhláška obce Svratouch č. 1/2015 
o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání  

a odstraňování komunálních odpadů na území obce Svratouch 
 
Zastupitelstvo obce Svratouch se na svém zasedání dne 23.4.2015 usnesením č.31/2015 usneslo vydat 
na základě § 17 odst. 2 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, 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 
 

Tato vyhláška stanovuje systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování 
komunálních odpadů vznikajících na území obce Svratouch 
 
 

Čl. 2 
Třídění komunálního odpadu 

 
1)  Komunální odpad se třídí na složky:  

a)  papír,  
b)  sklo bílé a barevné,  
c)  plasty včetně PET lahví,  
d)  kovy, 
e)  biologicky rozložitelné odpady rostlinného původu, 
f)  nebezpečné komunální odpady,  
g)  objemný odpad,  
h)  směsný komunální odpad.  

 
2)  Směsným komunálním odpadem se rozumí zbylý komunální odpad po stanoveném vytřídění podle 

odstavce 1 písm. a), b), c), d), e), f) a g).   
 
 

Čl. 3 
Shromažďování tříděného odpadu 

 
1)  Tříděný odpad je shromažďován do zvláštních sběrných nádob.  
 
2)  Zvláštní sběrné nádoby jsou umístěny:  

a)  na pozemku p.č. 1998/1 v k.ú. Svratouch, proti silnici k HMS, pod č.p. 131 
b)  na pozemku p.č. 115 v k.ú. Svratouch, pod č.p. 28 /Jan a Ludmila Vojtovi/ 
c)  na pozemku p.č. 122/1 v k.ú. Svratouch, u Obecního úřadu 
d)  na pozemku p.č. 127/5 v k.ú. Svratouch, u autobusové čekárny Svratouch střed 
e)   na pozemku p.č. 142/5 v k.ú. Svratouch, u požární nádrže střed 
f)  na pozemku p.č. 1495/2 v k.ú. Svratouch, v chatové oblasti 
g)   na pozemku p.č. 139 v k.ú. Svratouch, u prodejny Jednota 
h)  na pozemku p.č.  2110/2 v k.ú. Svratouch, u č.p. 261 /Kamil a Jitka Gregorovi/  
ch) na pozemku p.č.  1436/5 v k.ú. Svratouch, na Pasekách za novým mostem 
 

3)  Zvláštní sběrné nádoby jsou barevně odlišeny, popřípadě označeny příslušnými nápisy 
a)  Papír, barva modrá, 
b)  Plasty, PET lahve, barva žlutá, 
c)  Sklo barevné, barva zelená, 



d)  Sklo čiré, barva bílá.  
e) BRO, modré velkokapacitní kontejnery  
 

4)  Pro odložení tříděného odpadu lze využít také sběrný dvůr v areálu Technických služeb Hlinsko, 
s.r.o.  Srnská 382, 539 01 Hlinsko, na základě smlouvy O – 43/2011 

 a jejího dodatku č.1.  ze dne 30.12. 2014. 
 

Čl. 4 
Sběr a svoz nebezpečných složek komunálního odpadu 

Sběr a svoz nebezpečných složek komunálního odpadu
2)  je zajišťován minimálně dvakrát ročně 

jejich odebíráním na předem vyhlášených přechodných stanovištích přímo do zvláštních sběrných 
nádob k tomuto sběru určených. Informace o sběru jsou zveřejňovány na úřední desce obecního 
úřadu, výlepových plochách a v místním rozhlase. 

 
Čl. 5 

Sběr a svoz objemného odpadu 
 

1)  Objemný odpad je takový odpad, který vzhledem ke svým rozměrům nemůže být umístěn do 
sběrných nádob (např. koberce, matrace, nábytek … ).  

 
2)  Sběr a svoz objemného odpadu je zajišťován dvakrát ročně jeho odebíráním na předem 

vyhlášených přechodných stanovištích přímo do zvláštních sběrných nádob k tomuto účelu 
určených. Informace o sběru jsou zveřejňovány na úřední desce obecního úřadu, výlepových 
plochách a v místním rozhlase.  

 
 

Čl. 6 
Sběr a svoz biologicky rozložitelných odpadů rostlinného původu  

 
1) Sběr a svoz biologicky rozložitelných odpadů rostlinného původu je zajišťován jejich odebíráním na 

předem vyhlášených přechodných stanovištích přímo do zvláštních sběrných nádob k tomu sběru 
určených. Informace o sběru jsou zveřejňovány na úřední desce obecního úřadu, výlepových 
plochách a v místním rozhlase.   
 

2) Biologicky rozložitelný odpad lze také odevzdávat ve sběrném dvoře, který je umístěn v areálu 
Technických služeb Hlinsko, s.r.o. v Hlinsku a na kompostárnu v areálu skládky komunálních 
odpadů Hlinsko-Srní, Technických služeb Hlinsko, s.r.o., Srnská 382, 539 01 Hlinsko, na základě 
smlouvy  O – 43/2011 a jejího dodatku č. 1.  ze dne 30.12. 2014. 

 
Čl. 7 

Sběr a svoz kovů 
 
1) Sběr a svoz kovů je zajišťován jejich odebíráním na předem vyhlášených přechodných 

stanovištích přímo do zvláštních sběrných nádob k tomu sběru určených. Informace o sběru jsou 
zveřejňovány na úřední desce obecního úřadu, výlepových plochách a v místním rozhlase.   

2) Kovy lze také odevzdávat ve sběrném dvoře, který je umístěn v areálu Technických služeb 
Hlinsko, s.r.o., Srnská 382, 539 01 Hlinsko.  

 
 

Čl. 8 
Shromažďování směsného komunálního odpadu 

 
1) Směsný komunální odpad se shromažďuje do sběrných nádob, sběrných pytlů (sběrné pytle jsou 

typizované a opatřené logem svozové společnosti) a velkoobjemových kontejnerů.  
 

2) Pro účely této vyhlášky se sběrnými nádobami rozumějí:  



a)  typizované sběrné nádoby - popelnice, určené ke shromažďování směsného komunálního 
odpadu,  
 

b)  typizované odpadkové koše, které jsou umístěny na veřejných prostranstvích v obci a slouží 
pro odkládání drobného směsného komunálního odpadu. 

 
3) Stanoviště sběrných nádob a sběrných pytlů jsou individuální nebo společná pro více uživatelů. 

Stanoviště sběrných nádob je místo, kde jsou sběrné nádoby trvale nebo přechodně umístěny za 
účelem dalšího nakládání se směsným komunálním odpadem oprávněnou osobou. Stanoviště 
sběrných pytlů je u sběrných nádob.  
 

4) Pro stavby určené k individuální rekreaci, kde není svoz směsného komunálního odpadu 
realizován ze sběrných nádob (popelnic) jsou pro odkládání směsného komunálního odpadu 
určeny velkoobjemové kontejnery na směsný komunální odpad umístěné na p.p.č. 1495/2 u místní 
komunikace vedoucí do chatové oblasti. 
 

Čl. 9 

Povinnosti fyzických osob 
 

1) Do zvláštních sběrných nádob, sběrných pytlů a velkoobjemových kontejnerů je zakázáno ukládat jiné složky 
komunálních odpadů, než pro které jsou určeny. 

 
2) Naplňovat sběrné nádoby tak, aby je bylo možno řádně uzavřít a aby při manipulaci s nimi z nich 

odpad nevypadával, nepřetěžovat sběrné nádoby a sběrné pytle.  
 
3) Neodkládat do sběrných nádob žhavý popel. 
 

Čl. 10 
Informace o nakládání se stavebním odpadem 

 
1)  Stavebním odpadem se rozumí stavební a demoliční odpad. Stavební odpad není odpadem 

komunálním. 
 
2)  Stavební odpad lze použít, předat či odstranit pouze zákonem stanoveným způsobem.  
 

3)  Pro odložení stavebního odpadu je možné využít svozovou společnost, která za úplatu přistaví 
a odveze kontejner.  

 
Čl. 11 

Závěrečná ustanovení 
 

1)  Nabytím účinnosti této vyhlášky se zrušuje Obecně závazná vyhláška obce Svratouch   č. 7/2007 
platná k 1.1. 2008, kterou se stanovuje systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání 
a odstraňování komunálního odpadu vznikající na jejím katastrálním území. 
  
2)  Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1.5. 2015 
 
 
 
        ………………………………..                                                                               ……. ….……………….. 

 Ing. Petr Sádovský        Jiří Socha 
       místostarosta obce                                                                                    starosta obce 

 
Vyvěšeno na úřední desce obecního úřadu dne: 24.4. 2015 
Sejmuto z úřední desky obecního úřadu dne: 11.5.2015 

Ve shora uvedené době byl dokument vyvěšen i na elektronické úřední desce obecního úřadu.  


