MĚSTO HRANICE

MATERIÁL
pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 25. 4. 2019
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Předkládá:
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Okruh zpracovatelů:
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Zpracoval:

Jana Nehybová, poplatky
Vladimír Zemek

Název bodu:

Stížnost na nerovný přístup při vybírání poplatku za odpad

Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo města Hranic po projednání:
1. bere na vědomí
odpověď na stížnost na nerovný přístup při vybírání poplatku za odpad uvedenou v příloze č.
2 předloženého materiálu

Důvodová zpráva:
Dne 07.03.2019 obdržel finanční odbor e-mailem Stížnost na nerovný přístup při vybírání
poplatku za odpad. Stížnost zaslal dne 16.02.2019 pan (viz příloha č.1).
Finanční odbor zpracoval zprávu o celé problematice a dne 12.03.2019 zaslal panu odpověď
(viz příloha č.2).
Závěr z odpovědi:
Obecně závazná vyhláška č.4/2018 o komunálním odpadu je v souladu se Zákonem
č.565/1990 Sb., o místních poplatcích a proto k diskriminaci občanů města při stanovení
výše poplatku nedochází. Zdůvodnění je provedeno v příloze č.2.
Každý cizinec, který má na území obce povolen trvalý nebo přechodný pobyt musí platit
poplatek za odpad. Problémem zůstává vymahatelnost této povinnosti, když městu prozatím
nejsou zpřístupněny údaje o cizincích.
V době zpracování materiálu došlo k prvnímu pokusu propojení údajů o povolení pobytu
cizinců. Pokud bude z těchto údajů nový výstup podá finanční odbor na jednání
zastupitelstva doplňující informace.
Bez připomínkového řízení
Přílohy:
odpověď finančního odboru -příloha č.2.pdf
stížnost příloha č.1.pdf
Vážené zastupitelstvo města Hranice,
Na ZM 29.112018 byla schválena Obecně závazná vyhláška č.4/2018 o komunálním
odpadu.
Tato vyhláška nepostihuje dostatečně placení odpadu z bytů, které byly zakoupeny za
účelem ubytování zahraničních dělníků, kdy je v bytu v některých případech ubytováno větší
množství osob a za které nikdo neplatí poplatek za odpad (nejsou zde hlášeni
k přechodnému pobytu).
Dle mého názoru je nespravedlivé a diskriminující, že náklady na odpad, které produkují tyto
osoby se rozpočítávají mezi občany města Hranic.
Prosím o informaci kolik bylo v Hranicích v r. 2017 a 2018 osob, kterým byl podle zákona
upravujícího pobyt cizinců na území České republiky povolen trvalý nebo přechodný pobyt
na dobu delší než 90 dnů a kolik bylo skutečně od nich vybráno za poplatek za odpad?
.Jak je prováděna kontrola zda tyto osoby poplatek uhradily a jak se případně vymáhají?
Případně zda placeni poplatků za odpad neobcházejí.
Prosím o projednání pokud možno v zastupitelstvu města
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Vážený pane.
Na základě Vaší stížnosti na nerovný přístup při vybírání poplatku za odpad Vám
zasílám Vámi požadované informace.

ZÁKON 565/1990 Sb., o místních poplatcích uvádí o poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů následující:
§ 10b
(1) Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálních odpadů platí
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.

Z výše uvedeného vyplývá, že zákon umožňuje vybírat od cizinců poplatek za
komunální odpad dle bodu 2. a 3.

Dle Zákona 565/1990 schválilo Zastupitelstvo Města Hranic i OZV č. 4/2018 o
komunálním odpadu, ve které je mimo jiné uvedeno toto:
Čl.2 Poplatník
1) Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálních odpadů platí
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,
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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.
S tím souvisí
Čl. 6 Osvobození,
odst 2. Od poplatku se dále dle vyhlášky osvobozují:
písm. a) 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.
Zastupitelstvo města v této vyhlášce vychází přesně ze zákona a zpoplatňuje cizince
v souladu se zákonem.
V minulosti přijalo zastupitelstvo i ustanovení Čl. 6 – Osvobození, kde osvobodilo
stavby určené k individuální rekreaci. Důvodem bylo, aby občané Hranic neplatili
odpad dvakrát. S tímto osvobození se zároveň, dle zákona, musí osvobodit od placení
i byt nebo rodinný dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba.
V době přijetí tohoto osvobození nebyl žádný problém s ubytováním většího množství
lidí na jedné adrese.
Zastupitelstvo města při výpočtu poplatku na příslušný rok vychází jak z počtu
obyvatel Hranic s trvalým pobytem na území Hranic, tak i z počtu cizinců, kteří jsou na
území obce hlášeni. Součet těchto čísel je pak použit při vyčíslení nákladů na
komunální odpad na 1 obyvatele. Takže nedochází k diskriminaci žádné skupiny osob.
Na základě veřejných statistik je městu znám počet cizinců, kteří mají na území obce
povolen trvalý nebo přechodný pobyt delší než 90 dní a jsou povinni poplatek za
komunální odpad hradit:
2017
2018

262 osob
305 osob

Skutečně uhrazen poplatek má však jen 20 osob. Důvodem je to, že Město Hranice
nemá k dispozici seznam těchto osob. Cizinci se neevidují na evidenci osob vedené
městem, ale prostřednictvím cizinecké policie. Město se již několikrát obrátilo na
cizineckou policii s žádostí o seznam těchto osob. Cizinecká policie nám vždy sdělila,
že seznam nám může předat jen ministerstvo vnitra. Následně tedy žádost byla
zaslána na ministerstvo vnitra. To nám v minulosti tvrdilo, že seznam nám může
poskytnout jen cizinecká policie. Na poslední takovýto dotaz nám ministerstvo vnitra
zaslalo odpověď, že připravují pro města zpřístupnění vstupu do příslušné evidence.
Pokud město nedostane informace o konkrétních lidech, kteří mají povolen pobyt na
území Hranic, nemůže poplatek od nich vymáhat.
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