
PRAVIDLA 

osvobození od místního poplatku za komunální odpad pro rok 2021 dle 

zákona o místních poplatcích a OZV č. 6/2019 ve vztahu k ohlašovací 

povinnosti 

 

Osvobození daná zákonem o místních poplatcích a podléhající ohlašovací povinnosti (čl. 6 OZV č. 6/2019). 

odst. 1: Od poplatku je ze zákona osvobozena fyzická osoba, která je1  

a) 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, 

b) 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, 

c) umístěna v domově pro osoby se zdravotním postižením, domově pro seniory, domově se 
zvláštním režimem nebo chráněném bydlení. 

odst. 2: Od poplatku se OZV č. 6/2019 dále osvobozují: 

a) poplatníci, kterým byla úředně přidělena adresa trvalého pobytu na ohlašovně obecního úřadu 

Hrádek, Hrádek 16, 671 27 Hrádek u Znojma, 

b) poplatníci, kteří prokáží, že jsou ve vazbě nebo výkonu trestu odnětí svobody, 

c) poplatníci, kteří mají v obci pobyt, a zároveň mají ve (spolu) vlastnictví stavbu určenou 

k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterém není hlášena k pobytu žádná osoba. 

 

V případě, že poplatník nesplní povinnost ohlásit údaj rozhodný pro osvobození od poplatku ve lhůtě 

do 31.12. 2021, nárok na osvobození od tohoto poplatku zaniká. Z doložených dokladů musí pro daný 

kalendářní rok jednoznačně vyplývat ohlašovaný nárok na osvobození. 

Jestliže pominou důvody, pro které bylo poplatníkovi poskytnuto osvobození od poplatku, je poplatník tuto 

skutečnost povinen do 15 dnů ohlásit správci poplatku a uhradit poplatek od doby, kdy důvody pro 

osvobození od poplatku pominuly. 

V případě nejasností se můžete informovat na Obecním úřadě Hrádek (tel.: 515 275 286, email: info@obec-

hradek.cz). Veškeré informace týkající se osvobození jsou uvedeny v OZV č. 6/2019, která je dostupná mj. i 

na webové adrese: https://www.obec-hradek.cz/dokumenty-web/obecni-vyhlasky . 

 

         Bc. Lada Slezáková, referent 

 

 

 

 

 

 

Příloha: „VZOR“ Ohlášení nároku na osvobození na rok 2021 

 
1 §10b odst. 3 zákona o místních poplatcích 
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