Obec Chyňava
obecně závazná vyhláška obce chyňava č.2/20í6
o mistním poplatku za provoz systému shřomaždbvání, sběru, přepravy,
třídění, Využívánía odstraňování komunálních odpadů
Zastupiie|stvo obce chyňava se na svém za§edáni dne 14, li§topadu 2016 usnesením č,
5/2016 usneslo Vydat na základě § 14 odst, 2 zákona č, 565/1990 Sb,, o místnich poplatcích,
Ve znění pozdějšíchpředpi§ů, aVsouladu s§ 10písnr, d) a § 84 odst,2 písm, h) zákona
č, 128l2oo0 sb. o obcích (obecní zříZeni), Ve zněni pozdějšíchpředpj§ů, tuto obecně
záVaznou VyhláškU (dale len ,,Vyhláška,),

čl. 1
úvodníustanovení
(1)

Vyhláškou zavádí místnípoplatek za provoz systému
shromaždbvání, sběru, přepravy, tříděni, ýyuživáni a odstlaňování komuná]ních

obec chyňava toUto

odpadů (dále jen ,,poplatek"),
{2)

Řízenío poplatcích VykonáVá obecní úřad,1

č1.2
Poplatník

('1)

Poplatek

za prcýoz systému shromažd'ování sběru, přepraVy tříden VyL]zlVanI

a odstraňoVání kornunálnich odpadU plati':

a)

iyzická osoba

1 která má V obc trvalý poby1
2 kteÉby| podle zákona upravu]iciho

pobyt cz]ncú na uzem Česke
repub ky povolen trva]ý pobyl nebo přechodný pobyi na dobu de]šínež
90 dnu

b)

3

která pod e zákona !pravujíciho pobyt cizinců na úzerníČeskérepub|iky
pobývá na územi Českérepub ky přechodně po dobu delší3 měsicú.

4

které byla uděena mezinárodni ochrana pod]e zákona upravu]icího azy
nebo dočaSná ochlana podle zákona upravujiciho dočasnou ochranu
ciz ncú

fyz cká osoba která má Ve V astnjctvi stavbu uróenol] k ndiv]duá ni rekleac . byt
nebo rod nný dúm Ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyz cká osoba a to

Ve Výši odpovidaiici popatku za ]ednu fyzckou osobu] r.á- ke stavbě určene
k ndiv dL]á ní rekreac] bytu nebo rodinnému domu V astn]cké práVo Více osob,
]sou pov nny platit pop atek spo ečně a nerozdi]ně

'

§ 14 odst 3 zákona

č 565/1990 Sb

o misinich poplatc ch VÉ zněn] pozdě]šich piedpsu (dáe ]en zakon

o mislnich pop aic ch')
'§ 10b odsl ] zákona o m stn ch poplatc ch

1

(2)

Za fyzické osoby tvořicí domácnost můžepoplatek platit jedna o§oba, Za fyzické osoby
žijícíV rodinném nebo bytovém domě můžepoplatek platjt Vlastník nebo spráVce,
osoby, které plati poplatek za vice lyzických osob, jsou povinny obecnímu úřadu
oznámit jméno, popřípadě jména, přijmení a data narození osob, za které poplatek
plati,3

č1.3
ohlašovací poVinnost

(1)

Poplatník je povinen ohlásit spláVci poplatku Vznik sVé poplatkové povinnosti
nejpozději do 30 dnú ode dne, kdy mU povinnost p|atit tento pop]atek Vznikla, případně
doložit existenci skutečnosti zakládajicích nárok na osvobození nebo ú|evu od
poplatku,

(.2)

Poplatník d|e čl. 2 odst, 1 této vyhlášky je povinen ohlásit spráVci poplatku jméno
popřípadě jména, a přijmení, rnísto pobytu, popřípadě dalšíadresy pro doruěováni,

(3)

Poplainík dle čl. 2 od§t. 1 pism, b) Vyhlášky je povinen ohlásit také evidenční nebo
popisné čis|o stavby určenékindjviduální rekreaci nebo rodinného domU] není-li
stavba nebo dům označena evidenčnim nebo popisným číslem,uvede poplatnik
parcelní číslopozemku, na kterém je tato §tavba umí§těna, V případě bytu je poplatnik
povinen ohlásit orientačnínebo popisné číslostavby, Ve které se byt nacr!ází, a číslo
bytu, popřípadě popis umistěníV budoVě, pokud nejsou byty oóíslovány,

(4)

stejným způ§obem a Ve §tejné lhůtě jsou poplainíci povinni ohlásit spráVci poplatku
zánik sVé poplatkové povinnosti V důsledku změny pobytu nebo V důsledku změny
Vla§tnictvíke stavbě určenék individUální rekreaci, bytu nebo rodinnému domU,

(5)

Poplatník, který nemá sídLo nebo bydliště na úzerníčlenskéhostátu Evropské Unie,
jiného smluvního státu Dohody o EVropském hospodáiském prostoru nebo ŠVýcarské
koniederace, uvede také adresu svého zmocněnce V tuzemsku pro doručováni,4

(6)

Dojde-]] ke Změně údajůuvedených V ohlášeni,
oznámit do 15 dnů ode dne, kdy nastala,5

je popLatník povinen tuto

změnu

č1.4
sazba poplatku
(1)

Sazba poplatku činí800 Kč a je tvořena:
a) z óá§tky 250,- Kč za kalendářni rok a
b) z částky 550,_ Kč za kalendářní lok, Tato óástka je stanovena na základě
skuiečných nákladů obce předchozího kalendářního roku na sběr a svoz
netřiděného kornunálního odpadU za poplatníka a kalendářní rok,

\2)

skutečnénáklady za rok 2015 na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu činily]
1 651 167,- Kč a byly rozúčIovány takto
Nák]ady 1,651.167 děleno 2858 (1776 počet osob s pobytem na územíobce + 1082
poěet staveb určených k individuální rekreaci, bytů a rodinných domů, Ve ktených neni
hlášena k pobytu žádná fyzická osoba) = 577,73 Kč- Z této částky je stanovena sazba
poplatku dle čl, 4 odst, 1 pism, b) Vyhlášky Ve Výši 550,- Kč,

'§

!

'

10b odsi 2 zákon€ o nr stnich pop a]cjch
§ ]4a odsl 2 zakona o misln ch pop alc clr
§ 14a odst 3 zakona o m sln]ch pop atc ch

2

(3) V

připadě Změny místa pobytu fyzické osoby, změny Vlastnictví stavby Ulčené
k individuálni rekreaci, bytu nebo rodinného domu nebo změny urnístěni podle ól, 6
odst, 1 V průběhu kalendářního roku se pop|atek platí V poměmé Výši, která odpovidá
počtu kalendářních měsicú pobytu, Vlastnictví nebo UmístěníV přislušném kalendářním
roce, Dojde-li ke změně V průběhu kalendářního měsíce, j9 pro stanovení počtu
měsícůrozhodný §tav k poslednlríru dni tohoto měsíce.6

c|.5
splatnost poplatku
(1)
(2)

Poplatek ]e spatný ]ednorázově a to neipozdéjj do
roku přís]ušnéhoka]endářniho roku.

31 5

přislušného kalendářniho

Vznkne- popatková povinnost po datu splatnosti uvedeném Vodst 1 je

poplatek
sp alný ne]pozdě]l do 15 dne měsice. který následu]e po měsic , Ve kterérn pop atková
povinnost Vznik a, nejpozději Však do konce přislušného kalendářního roku,

č1.6
osvobození a úlevy
(1)

od

a)

(2)

!rÍlístěna da zařlzerrí pro děti Vyžadujícíokar.žitou pomoc na zák adě rozhodnuti
soudu. na žádost obecniho úřadu obce s rozšiřenoL] působnosti zákonného
zástupce ditěte nebo nezletilého.

c)

jako nezaopatřené ditě urnístěna V domově pro osoby se zdravotním postiženírn
na Základě rozhodnutí Soudu nebo srn ouvy o poskytnutí sociá ní služby nebo

d)

umistěna V don]ově pro osoby se zdTavotnim postženírndon oVě pro sen]o.y
domoVě se zvláštnir1,] režimem nebo chráněném bydlení

od pop atku se osvobozuji
a) pop atníc d e čl 2 odst 1 písm, a) oZV Ve Věku do 18 let kteří zde nezdržuji po
dobu de ši než 1 rok na územíobce
b) popatníc dle čl 2 odst 1 písm a) oZV, kteří jsou zařazen do Jednotky požarni
ochrany obce
pop'alr c s pob/Ťe- .a s d e 06 aŠov./
poplatníkúm dle ó, 2 odst 1 pism b) oZV z důVodu omezené dostupnosti svozu
]e]ichž seznam je uveden V příoze ó, 1

Ú]eva se poskytuje
a)
b)

c)

6

urnístěna do dětského domova pro děti do 3let Věku. škoského zařízeni p.a
Výkon ústavni nebo ochranné Výchovy nebo školskéhozařizení pro prevent Vně
VýchoVnou péč]na základě rozhodnuti soudu nebo SrnlouVy

b)

C
d)
(3)

poplatku ]e osvobozena fyzická osoba. která ]e

Ve Výši 300,- Kč poplatníkům dle čl. 2 odst,
Ve Výši 250,- Kó poplatníkům dle čl. 2 odsi,

1
1

pisr.

pisn] a) oZV do Věku 15

roku dosažení VěkoVé hranice)
Ve výši 250,- Kč poplatníkůmdle čl,2 odst. 1
(Včetně roku dosažení Věkové hranice)

§ 10b odsl 6 zákona o misin ch poplatcich

a)

písri a) oZV

]et (Včetně

Ve Věku nad 65 et

čt. z
Navýšenípoplatku
(1)

Nebudou]i poplatky zaplaceny poplatníkem Včas nebo Ve správné Výši, vyměří mu
obecní úřad poplatek platebním výměrem nebo hromadným přgdpisným seznamem,7

(2)

Včas nezaplacené nebo neodvedené poplatky nebo část těchto pop|atků můžeobecni
úřad zVýšit až na trojnásobek; toto zvýšeníjepříslUšenstvímpoplatku,3

č1.8
odpovědnost za zaplacení poplatku
(1)

Vznikne-li nedoplatek na poplatku poplatníkovi, který je ke dni splatnosti nezletilý
a nenabyl plné svépráVno§ti nebo který je ke dni splatnosti omezen Ve svépráVnosti
a byl mu jmenován opatrovník spravující jeho jmění, přechází poplatková povinnost
tohoto poplatníka na zákonného zástupce nebo tohoto opatrovníkai zákonný zástupce
nebo opatrovník má stejné procesní postaveníjako poplatník,9

(2)

V připadě podle od§iavce 1 vyn]ěří obecni úřad poplatek zákonnému zá§tupci nebo
opatrovníkoV poplatníka ]!

(3)

Je-ll zákonných zástupcu nebo opatrovnikú Vice, jsou povinni plnt popiatkovou
povinnost §po|ečně a nerozdi]ně,]]

čl. s
přechodné a zrušovací ustanovení

(1)
(2)
(3)

Zrušuje se obec|é závaz|á Vyháškač1/2013Vezněníozv č112014a212015
Zrušu]e se

oZV

č, 1/2003 o ochraně Vere]né zeleně

Popatkové povnnosti Vzniklé před nabytin' účnnostitéto Vyhášky se posuzují pode
dosaVadnich práVních předpisu

čl. 10
Účinnost
Tato Vyhláška nabýVá účnnost díle 1.1_2017

laV Kšír

lvlilan Hrudka

místo§talo§ta

,z
i

§ 11

odsl

]

odsl ] zakona o misln]ch pop atc]ch
12 ods1 2 zákona o m]slnich poplalcich
]
§ T2 ods1 3 zákona o nristnich poplalcich

"§

'§

12

.l
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2016

Příloha č, 1

ozv obce chyňava

ó.212016

o mistním poplatkU za provoz systému shromažd'ování, sběru, přepraVy,
třidění,
využiváni a odstraňoVání komunálních odpadů

§eznam nemovitostí, kterým je poskytnuta úleva dle č1.6 odst. 2 písm.
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