
obecní Úřad Dolní Branná
c.i. llzozolĺĺle
Vyřizuje: Libor Cvančara
Telefon: 499421385

V Dolní Branné, dne 14. 4.2020

ROZHODNUTI

o prominutí místního poplatku a jeho přísIušenství z důvodu mimořádné události

obecníúřad DolnĺBranná, jako správce mĺstních poplatků (dále jen,,spráVce poplatku"), podle
ust. $ 16b zákona č. 565/1990 sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějšĺch předpisů (dále
jen ,,zákon o místnĺch poplatcĺch"), a ust. s 259 zákona č,.28012009 Sb., daňový řád' ve znění
pozdějších předpisů,

rozhodl z moci úřední takto:

l. Poplatníkům místnĺho poplatku za provoz systému shromaŽd'ování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů dle ust. s 10b zákona o místních poplatcích
(dále jen ,,poplatek za komunálnĺ odpad")

se promíjí

místní poplatek za komunální odpad, stanovený obecně zâvaznou vyhláškou obce Dolní
Branná č,.3ĺ2019za poplatkovéobdobĺod 1. 1.2020 do31' 12.2o2o, splatnýdne31 .8'2020,
včetně příslušenství, z důvodu mimořádné události'

ll. Prominutí místního poplatku za komunální odpad podle bodu ltohoto rozhodnutíse vztahuje
na všechny poplatníky, jichŽ se důvod prominutí týká, tj. na fyzické osoby přihlášené v obci a
na fyzické osoby, které mají ve vlastnictvĺ stavbu určenou k individuálnĺ rekreaci, byt nebo
rodinný dŮm, ve kterých není přihlášenaŽâdnáfyzická osoba, a to ode dne právnĺ mocitohoto
rozhodnutí.

lll. Rozhodnutíje podle ust. $'t6b odst. 3zákona o místních poplatcích oznámeno vyvěšenĺm
na úřední desce azároveř'l zveřejněním způsobem umoŽňujĺcím dálkový přĺstup.

odůvodnění:

Česká republika je zasaŽenapandemií způsobenou virem SARS-CoV-2. Celostátní
karanténní a další opatřenĺ, která byla zavedena z důvodu ochrany zdraví obyvatel, mj.
omezujĺ či znemoŽňují pracovní moŽnosti obyvatel, a mohou vést ke sníŽení jejich platební
schopnosti' Tuto událost, která dopadá i na poplatníky poplatku za komunální odpad, lze
povaŽovat za mimořádnou událost ve smyslu ust. Ş 16b zákona omístních poplatcĺch.
Správce poplatku proto, za účelem zmĺrnění tíŽivé situace poplatníků, přistoupil k výše
uvedenému opatřenĺ, které spočĺvá v prominutí poplatku za komunální odpad za poplatkové
období od 1 . 1 .2020 do 31 . 12.2020, splatnému ke dni 31 . 8. 2020, včetně přĺslušenství, všem
poplatníkům.

Poučení:



Protitomuto rozhodnutí nelze uplatnit opravné prostředky (ust' Ş 259 odst. 4 daňového řádu)
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Souěasně vyvěšeno
na elektronické
úřednĺ desce.
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