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Datová schránka: 6pxbwa9  

  
Vaše čj. :  
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 E-mail   : mstefurakova@mesto-lipnik.cz 
Spisový znak  : 178.4 
Skartační znak  : S/5  
  

Datum:  : 07.03.2017 
 

HROMADNÝ PŘEDPISNÝ SEZNAM  č. 1/2017 
na místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, 

využívání a odstraňování komunálních odpadů za rok 2014 
 

Příjemci rozhodnutí (hromadného předpisného seznamu č. 1/2017) jsou fyzické osoby: 
1. které mají v obci trvalý pobyt, 

2. kterým byl podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky 

povolen trvalý pobyt nebo přechodný pobyt na dobu delší než 90 dnů, 

3. které podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky pobývají na 

území České republiky přechodně po dobu delší 3 měsíců, 

4. kterým byla udělena mezinárodní ochrana podle zákona upravujícího azyl nebo 

dočasná ochrana podle zákona upravujícího dočasnou ochranu cizinců, 

5. které mají 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 výjimkou osob, které výše uvedený poplatek zaplatily včas a ve správné výši (tj. ve lhůtě 
splatnosti a výši, stanovené Obecně závaznou vyhláškou č. 3/2012, o místním poplatku za 
provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování 
komunálních odpadů města Lipník nad Bečvou, ve znění Obecně závazné vyhlášky  
č. 2/2013 nebo jsou citovanou vyhláškou osvobozeny. 
Příjemci rozhodnutí jsou uvedeni v příloze tohoto předpisného seznamu.  
 

Městský úřad Lipník nad Bečvou, správce místních poplatků, podle § 11 zákona č. 565/1990 
Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o místních 
poplatcích“), Obecně závazné vyhlášky č. 3/2012, o místním poplatku za provoz systému 
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 
města Lipník nad Bečvou, ve znění Obecně závazné vyhlášky  
č. 2/2013 (dále jen „vyhláška“) a v souladu se zákonem č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve 
znění pozdějších předpisů (dále jen („daňový řád“), 
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a odstraňování komunálních odpadů za rok 2014 

 

 
 
 

 
 

mailto:mstefurakova@mesto-lipnik.cz


 - 2 - 

poplatníkům uvedeným v příloze tohoto hromadného předpisného seznamu, kteří poplatek 
nezaplatili včas nebo ve správné výši, a to v částce uvedené u každého jednotlivého 
poplatníka, včetně adresy jeho trvalého pobytu, výše předpisu a čísla osobního daňového 
účtu – variabilního symbolu. 
 
Poplatek je splatný dle § 139 daňového řádu v náhradní lhůtě do 15 dnů ode dne právní 
moci tohoto hromadného předpisného seznamu. 
 
Dlužný poplatek je nutno zaplatit na účet města Lipník nad Bečvou, vedený u Komerční 
banky, a.s.,účet č. : 27-2119040287/0100,  
variabilní symbol : 1340, 
specifický symbol : rodné číslo poplatníka nebo variabilní symbol, uvedený u každého 
poplatníka. 
 
Odůvodnění: 
Poplatník, uvedený v příloze tohoto hromadného předpisného seznamu, nezaplatil daný 
poplatek včas nebo ve správné výši do data splatnosti dle čl. 5 vyhlášky. Správci poplatku 
tak vznikla zákonná povinnost vyměřit poplatek z moci úřední dle § 11 odst. 1 zákona  
o místních poplatcích.   
Pokud poplatník měl evidován nedoplatek z předchozích let a provedl úhradu, byla tato 
platba správcem místních poplatků použita na nedoplatek s dřívějším datem splatnosti dle 
určení závazného pořadí pro uhrazování poplatkových povinností dle § 152 daňového řádu. 
 
Poučení: 
Za den doručení tohoto hromadného předpisného seznamu se považuje třicátý den po jeho 
zpřístupnění, tj. 26. dubna 2017 (§ 50 odst. 2 daňového řádu). 
Při nahlédnutí do hromadného předpisného seznamu jsou poplatkovému subjektu 
zpřístupněny pouze údaje, týkající se jemu stanovenému poplatku (§ 50 odst. 3 daňového 
řádu). 
Proti tomuto rozhodnutí se může příjemce rozhodnutí odvolat ve lhůtě do 30 dnů ode dne 
jeho doručení písemně nebo ústně do protokolu, a to i před doručením tohoto rozhodnutí. 
Odvolání je nepřípustné, směřuje-li jenom proti odůvodnění rozhodnutí (§109 odst. 1 
daňového řádu). Odvolání se podává u správce daně, jehož rozhodnutí je odvoláním 
napadeno. Podané odvolání nemá odkladný účinek (§ 109 odst. 5 daňového řádu). 
 
 
 
 
 
 
 
Ing. Andrea Lollková otisk úředního razítka 
vedoucí Odboru finančního 
 
 

 

 

Přílohy: dle textu 
 

 
Potvrzení o zveřejnění na úřední desce: 
Na úřední desce pevné: 
 
vyvěšeno .......................    sejmuto .......................        podpis ....................................... 
 
Na úřední desce elektronické: 
 
vyvěšeno .......................    sejmuto .......................        podpis ....................................... 
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