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Informace o městských poplatcích
Poplatek za komunální odpad
platí i občan s „úřední“ adresou
Vzhledem k tomu, že mezi občany
přetrvává mylná domněnka, dle níž
není povinen platit místní poplatek
za provoz systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálních odpadů (dále jen poplatek za odpad)
občan s trvalým pobytem na adrese Masarykovo náměstí 97/1, Jihlava (sídlo magistrátu), uvádíme,
že povinnost platit tento poplatek
má podle zákona o místních poplatcích fyzická osoba, která má v
obci trvalý pobyt.
Tuto podmínku tedy splňují i osoby, které mají trvalý pobyt hlášen
na úřadě. Další okruh povinných
osob uvádí ustanovení zákona o
místních poplatcích a rovněž příslušná obecně závazná vyhláška
Jihlavy.
Dále si dovolujeme upozornit, že
těm poplatníkům, kteří nezaplatí
místní poplatek ve správné výši a
ve lhůtě splatnosti stanovené shora
uvedenou obecně závaznou vyhláškou, je poplatek za odpad vyměřen
platebním výměrem nebo hromadným předpisným seznamem.
Platební výměr je rozhodnutí stanovující povinnost jednotlivci a
je tomuto adresátu doručován do
vlastních rukou na adresu trvalého
pobytu, popř. na řádně nahlášenou
doručovací adresu.
Hromadný předpisný seznam je
institut, zavedený daňovým řádem
s účinností od 1. ledna 2011. Tímto rozhodnutím lze stanovit povinnost velkému počtu adresátů s tím,
že se toto rozhodnutí jednotlivým
adresátům nedoručuje, ale je zpřístupněno k nahlédnutí po dobu
nejméně 30 dnů u správce daně
(poplatku), kterým je v případě
místních poplatků magistrát města.
Označení poplatku, místo a dobu,

kdy lze do hromadného předpisného seznamu nahlédnout, je zveřejněno na úřední desce města veřejnou vyhláškou, která je vyvěšena
nejméně 30 dnů.
Za den doručení hromadného
předpisného seznamu se pak považuje třicátý den po jeho zpřístupnění. Poplatek za odpad za rok
2014 tak bude dlužníkům vyměřen
a zpřístupněn k nahlédnutí v průběhu července 2015.
Před vlastním vyměřením poplatku některým ze shora uvedených
rozhodnutí však magistrát města
jako správce poplatku dlužníky na
jejich dluh upozorňuje písemnou
upomínkou. Upomínky nejsou
zasílány pouze osobám s trvalým
pobytem na adrese Masarykovo
náměstí 97/1, Jihlava, neboť takové písemnosti není možné fakticky
doručit.
Pokud má někdo hlášen trvalý pobyt na této adrese a přitom má faktické bydliště jinde, bylo by vhodné v zájmu jeho informovanosti
oznámit správci poplatku svou doručovací adresu. Nechce-li tento
údaj občan uvést, ani se nepřijde
na stav svých závazků vůči městu
informovat, nese pak riziko případné exekuce na svůj majetek.
Tyto případy však chce město minimalizovat, proto tímto sděluje
občanům, kteří mají pochybnost
o tom, zda mají zaplacen místní
poplatek, aby se dostavili na ekonomický odbor, kde jim rádi potřebné informace poskytneme.
Zároveň děkujeme všem občanům, kteří řádně a včas platí místní poplatek po celé období, kdy je
stanoven a vybírán (tedy od roku
2002), a kteří rovněž řádně plní
svou ohlašovací povinnost správci
poplatku.
-tz-

Poplatek za byty a rodinné
domy, ve kterých není k pobytu
hlášena žádná fyzická osoba
V loňském roce informoval ekonomický odbor magistrátu města Jihlavy
občany o nové povinnosti platit poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálních odpadů
(dále jen „poplatek za komunální odpad“) za byty a rodinné domy, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba.
Ekonomický odbor, který poplatek
spravuje, učinil krok k vyhledávání vlastníků těchto bytů a rodinných
domů, a proto opět v letošním roce
přistoupil k rozesílání výzev k prokázání skutečností, tedy k podání vysvětlení ohledně vlastnictví bytů a rodinných domů.
„Ukázalo se, že do podvědomí občanů se
zmíněná povinnost ještě nedostala. Tento
krok se zatím jeví jako nejefektivnější a
vlastníci na výzvu reagují,“ uvádí vedou-

cí ekonomického odboru Jan Jaroš.
Bez přihlášeného pobytu žije ve výše
zmíněných nemovitostech mnoho
lidí, kteří produkují odpad stejně jako
ostatní obyvatelé Jihlavy, ale dosud se
nepodíleli na nákladech na svoz odpadu, které za ně vlastně hradili ostatní
občané města.
Nová povinnost platit i z nemovitostí
bez osob přihlášených pobytu je tedy
spravedlivější a solidárnější vůči obyvatelům, kteří poplatek odvádějí.
Za rok 2014 se na poplatku za komunální odpad v Jihlavě vybralo 31,9 mil.
Kč. Vybraná částka neslouží jen k odvozu odpadu od domů a bytů, ale je to
částka, kterou každý poplatník přispívá na úhradu celého systému nakládání s komunálním odpadem v Jihlavě. V
letošním roce činí příjmy z tohoto poplatku 20 mil. Kč.
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Poplatek za komunální odpad
platí i cizinci
Každý občan přihlášený k trvalému pobytu v Jihlavě je povinen
uhradit poplatek za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů (dále jen „poplatek za komunální odpad“) dle
příslušné obecně závazné vyhlášky
města. Ekonomický odbor Magistrátu města Jihlavy by rád připomenul, že poplatníky nejsou jen výše
zmínění občané, ale také cizinci:
 זs trvalým pobytem
 זs dlouhodobým vízem
 זs povolením k dlouhodobému
pobytu

 זs povolením k přechodnému pobytu
 זrespektive občané zemí EU,
EHP a Švýcarska s přechodným pobytem po dobu delší 3 měsíců
 זs udělenou mezinárodní ochranou nebo dočasnou ochranou
Ohlášení k poplatku lze učinit v
úředních hodinách na ekonomickém odboru Magistrátu města Jihlavy, 2. poschodí, vchod z ulice Hluboká.
K problematice podají informace
pracovnice ekonomického odboru
při osobní návštěvě nebo na tel. číslech 567 167 415 /418/ 419. -tz-

Ztratil klíče od auta a chtěl nasadit botičku
V uplynulém měsíci zpracovala Městská policie Jihlava celkem
3.470 událostí. Ve 200 případech
byla provedena kontrola podávání alkoholu mladistvým osobám. V
463 případech se na městskou polici obrátili občané s oznámením
nebo žádostí o pomoc. Proti veřejnému pořádku nebo vyhláškám a
nařízením města bylo zaznamenáno
724 přestupků.
Při kontrolní činnosti bylo zadrženo devět osob, po kterých Policie
ČR vyhlásila celostátní pátrání, bylo
také nalezeno jedno hledané vozidlo. Současně byla policii oznámena tři podezření ze spáchání trestné
činnosti.
Městská policie zpracovala 22
přestupků proti majetku. Jedná se
o drobné krádeže. Ve spolupráci s
dopravním podnikem strážníci provedli 118 kontrol černých pasažérů.

V jednom případě požádal majitel
vozidla o umístění botičky, jelikož
došlo ke ztrátě klíčů a měl obavu o
krádež vozidla.
V rámci jarního blokového čištění
města Jihlavy strážníci asistovali při
odtahu 88 vozidel. Byla nalezena
čtyři dlouhodobě odstavená vozidla, která strážníci vyhodnotili jako
vraky, a oznámili tuto skutečnost na
odbor dopravy. Na psí útulek, jehož
provozovatelem je Městská policie,
bylo umístěno 22 odchycených psů.
Strážníci poskytli ve třech případech první pomoc. V prvním případě se jednalo o zraněného muže,
kterého strážníci nalezli při kontrolní činnosti v ulici Matky Boží. Muž
upadl na chodník a udeřil se do hlavy. Způsobil si krvácející zranění.
Po prvotním ošetření si muže převzala přivolaná záchranná zdravotnická služba.

V druhém případě přijal operační strážník městské policie na lince
tísňového volání oznámení na sedícího muže na lavičce v ulici U Cvičiště, kterému se udělalo nevolno.
Na místo byla vyslána hlídka a zároveň byla přivolána zdravotnická
záchranná služba. Muž byl převezen
do nemocnice.
V posledním případě přijal operační strážník oznámení na osobu v podnapilém stavu budícím veřejné pohoršení v areálu Vysočina v blízkosti
Večerky. Strážníci po příjezdu na místo nalezli podnapilého muže v bezvědomí. Okamžitě mu byla poskytnuta
první pomoc a následně byl předán
přivolané zdravotnické záchranné
službě. Dále městská policie řešila
napadení revizora v autobuse MHD
na Masarykově náměstí. Strážníci napadajícího zadrželi, po jeho ztotožnění byl předán Policii ČR.

Městská policie se podílela na
zajištění parkování a bezpečnosti
v okolí krematoria při pohřbu významné jihlavské osobnosti, kterého se zúčastnilo velké množství
smutečních hostů. Ve spolupráci s
policií se strážníci podíleli na zajištění veřejného pořádku v okolí fotbalového stadionu při zápasech FC
Vysočina.
Městská policie se podílela na
cvičení složek Integrovaného záchranného systému Kraje Vysočina. Strážníci zajišťovali bezpečnost
účastníků při cyklistické jízdě „Do
práce na kole 2015“ a dohlíželi na
bezpečnost průběhu Juniorského
maratonu. Městská policie se také
podílela na tradičním otevření cykloturistické sezóny na trase Jihlava
– Třebíč.
Stanislav Maštera,
Zástupce ředitele MP Jihlava

