
oBEc Žoínec
obecně závazná vyh|áška č. 1 tzo,|o,

o místním pop|atku za provoz systému shromažd,ováni, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

ZastupiteÍstvo obce Žaírec se na svém zasedání dne 13.12'2010 usnesenim č,.7t2l1a
usnes|o vydat na zák|adě $ 14 odst. 2zákona č.565/1990 sb., o místních poplatcích, ve
'!Ťry 

pozdějších předpisů a v souladu s-s 10 písm. d) a $ 84 odst. z písm. hi zákona č'128/2000 sb., o obcích (obecní zřízení}, ve znění pozáě;sicn přeopisů, tuto obecně
závaznou vyh|ášku (dá|e jen 

',vyh|áška..): -ct. I
Úvodní ustanovení(1) obec Žaírec touto vyh|áškou zavádi místní poplatek za provoz systému

shromaŽdbvání, sběru, přepravy, třídění, využívání 
.a 

odstraňování komuná|ních
odpadů (dá|e jen ,,pop|atek..).(2) Rízení o pop|atcích vykonává obecní úřad (dá|e jen ,,správce pop|atku..)'1

Čl. z
Pop|atník

Pop|atek za Provoz systému shromaŽďování, sběru, přepravy, třídění, vyuŽívání
a odstraňování komunáIních odpadů p|atí2:

(1) fyzícká osoba, která má v obci trva|ý Pobyt; za domácnost můŽe být pop|atek odváděn
společným zástupcem, za rodinný 1e9o bytový dům vlastnírem ňeoo správcem; tyto
osoby jsou povinny obci oznámit jména a data narození osob, za kieré popt"ier
odvádějí,

(2) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou nebo s|oužící k individuální
rekreaci, ve které není hlášena k trva|ému pobytu Žádná fyzická óion"; má-|i k tétostavbě vlastnické právo více osob, jsou povinny p|atit pop|aiek spoteene a nerozoiiň{
a to ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu'

čl. g
oh|ašovací povinnost

(1) Poplatník je povinen oh|ásit správci pop|atku vznik své pop|atkové povinnosti
nejpozději do ,t5 dnů ode dne, kdy.mu povinnost p|atit tento poplateŘ vznikla, přípaoně
do|oŽit existenci skutečnosti zak|áda1Ácích osvobození neoo utevu óo pdptatkové
povinnosti.

(2) Poplatník dle č|. 2 odst. 2 této vyh|ášky je povinen oh|ásit správci poplatku zejm.příjmení, jméno, bydliště, popřípadě oaísi aáresy pro doručování, evidenční nebopopisné čís|o stavby určené nebo s|ouŽící k individuá|ní rekre""i, ň"ňiti tato stavba
označena evidenčním nebo popisným čís|em čís|o parcelní pozemku, ná kterém je tato
stavba umístěna.

(3) Stejným způsobem a ve stejné |hůtě jsou pop|atníci povinni ohlásit správci pop|atku
zán.ik svó pop|atkové povinnosti v důsledku změny trva|ého pobytu nbbo u důs|edku
změny v|astnicfuí ke stavbě určené nebo slouŽící k índividuální.rekřeaci.

{4) Pop|atník, kteý nemá síd|o nebo byd|iště na území č|enského státu Evropské unie.jiného sm|uvního státu Dohodv o E1roqském hospodářském prostoru ."o" šůLi|l?konfederace, uvede kromě údaiů poŽadovaných v odstavci 2 adresu svého zmocněnce
v tuzemsku pro doručování'3

. $ 14 odst' 3 zákona č. 565i199o Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,zákono místních popIatcích..)

" 
S too odst' 1 zákona o místních pop|atcích

- 
$ 14a odst. 2 zákona o místních pop|atcích



(2)

(5) Dojde-|i ke změně údajů uvedených v ohlášení, je poplatník nebo plátce povinen tuto
změnu oznámit do 15 dnů ode dne, kdy nastala.a

ČI. +
Sazba poplatku

(1) Sazba poplatku pro poplatníka pod|e č|. 2 odst' 1 a2této vyh|ášky činí 400,- Kě a je
tvořena:
a) z částky ,........150,- Kč za ka|endářní rok a
b) z částky ....''...250 ,- Kč za kalendářní rok. Tato částka je stanovena na základě

skutečných nák|adů obce předchozího roku na sběr a svoz netříděného
komuná|ního odpadu za poplatníka a ka|endářní rok'

Rozúčtování skutečných nákladů obce předchozího roku na sběr a svoz netřiděného
komuná|ního odpadu za osobu je obsaženo v pří|oze, která tvoří nedílnou součást této
vyhlášky.
V případě změny místa trvalého pobytu nebo změny v|astnictví stavby, která je určena
nebo s|ouží k individuální rekreaci v průběhu kalendářního roku, se uhradí poplatek
v poměrné rnýši' která odpovídá počtu kalendářních měsíců pobytu nebo vlastnictví
stavby v příslušném kalendářním roce' Dojde-li ke změně v průběhu kale.ndářního
měsíce, je pro stanovení počtu měsíců rozhodný stav na koncitohoto měsíce'"

Čl. s
Splatnost poplatku

Pop|atek pro poplatníka pod|e čl. 2 odst' 1 aZtéto vyhlášky je sp|atný ve dvou stejných
splátkách, vždy nejpozdějido 30' 6' a do 30' 9. přís|ušného ka|endářního roku.
Vznikne-|i poplatková povinnost po datu sp|atnosti uvedeném v odst. 1, je poplatek
splatný nejpozději do 15. dne měsíce, kteý následuje po měsíci, ve kterém pop|atková
povinnost vznik|a, nejpozději však do konce přís|ušného kalendářního roku'

Čl. o
osvobození

od poplatku se osvobozují:
a) fyzické osoby, které jako studenti při denním studiu zdržqí ve ško|ských zařízení

mimo obec,
b) dětido 18 |et. 

Čt. z
Naqýšení pop|atku

(1) Nebudou-li pop|atky zap|aceny pop|atníkem včas nebo ve správné výši, vyměří mu
obecní úřad pop|atek platebním výměrem.6

(?) Včas nezaplacené nebo neodvedené poplatky nebo část těchto pop|atků můŽe obecní
úřad zvýšit až natrojnásobek; toto zvýšeníje přís|ušenstvím pop|atku'7

Čl. e
Zrušovací ustanovení

Ruší se Vyh|áška č. 1l20o4 o místních pop|atcích ze dne 23'1'2004'

1s t+" odst. 3 zákonao místních pop|atcích

: s 10b odst. 4 zákona o místních pop|atcích

] s tt oost. 1 zákona o místních pop|atcích
' $ 11 odst. 3 zákona o místních pop|atcích

(3)

(1)

(2)



Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem

Čl. g
Účinnost

1.ledna 2A11.

'-,í}tr;\/'/i-t\
ls : , .;,,i

\-r

Ý:.'ž'L,JtÝ.ó'-.
t\'l',""""""""'
{ipek Mizera
l\ýstarosta

Hana

Vyvěšeno na úřední desce dne:
Sejmuto zÚřední desky dne:

Pří|oha č. 1

Rozúčtování skutečných nákladů předchozího roku, tj. roku 2009, na sběr a svoz
netříděného komuná|ního odpadu za osobu

Skutečné nák|ady rok 2009 .'.96.$03,05,-Kč
Počet poplatníkŮ celkem ... '.',|17

Z toho
přihlášených ktrua|ému pobytu ''........'93
počet staveb určených nebo sloužících k individuá|ní
rekreaci, ve kteých není hlášena k trva|ému pobytu
žádnáÍyzická osoba ... '., ' 24

Roční nák|ady na jednu osobu a ka|endářní rok činí .'. 82$.. Kč


