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S účinností od 1. 1. 2016 došlo zákonem č. 266/2015 Sb. k novelizaci zákona č. 565/1990 Sb., o
místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů. Novelizace přinesla několik zásadních změn.
Jedná se zejména o zavedení osvobození některých skupin poplatníků od placení místního
poplatku za komunální odpad. Jde např. o fyzické osoby, které jsou umístěny do dětského domova
pro děti do 3 let věku, školského zařízení pro výkon ústavní či ochranné výchovy, domova pro
osoby se zdravotním postižením, domova pro seniory či domova se zvláštním režimem. Dále byla
zrušena společná odpovědnost poplatníka a jeho zákonného zástupce za zaplacení poplatku,
který nyní lze vyměřit pouze zákonnému zástupci či opatrovníkovi nezletilé osoby.
Důležitou informací také je, že pokud vlastníte byt či dům, ve kterém není nikdo hlášen k
trvalému pobytu, vztahuje se na vás povinnost tuto skutečnost ohlásit příslušnému obecnímu
úřadu v místě, kde se nemovitost nachází.
S účinností od 1. 1. 2016 byla vydána obecně závazná vyhláška města Hlinsko č. 9/2015, o
místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálních odpadů, kde mimo jiné dochází od 1. 1. 2016, nikoli se zpětnou
platností, k osvobození od povinnosti hradit místní poplatek za komunální odpad pro vlastníky
staveb určených k individuální rekreaci, bytů nebo rodinných domů, a to za podmínek, že mají
zároveň trvalý pobyt v Hlinsku a jeho přilehlých částech. Pokud se na Vás vztahuje osvobození od
místního poplatku, neznamená to však, že se na vás nevztahuje oznamovací povinnost.
Řízení o místních poplatcích vykonává ze zákona pro příslušnou obec obecní úřad. Pro město
Hlinsko vykonává řízení o místních poplatcích Městský úřad Hlinsko, se sídlem Poděbradovo
náměstí 1, 539 23 Hlinsko, budova B, odbor Kancelář tajemníka, Úsek provozně právní,
pověřená úřední osoba Jana Jirková, tel. 469 315 325.
Formulář k ohlášení poplatkové povinnosti najdete rovněž na webových stránkách města Hlinska.
Místní poplatek lze doměřit až tři roky zpětně.
Veškeré záležitosti ke správně poplatku najdete ve výše zmíněné obecně závazné vyhlášce města
Hlinsko č. 9/2015, kterou naleznete na webových stránkách města Hlinsko, v sekci právní předpisy,
vyhlášky a nařízení.

