obec Vyskytnánad Jihlavou
obec ně záv azná vyh Iáška
č,.212011,
o místnímpoplatku za provoz systému shromažd'ování,sběru, pÍepravy'tňídění'
využívání
a odstrařování komunálníchodpad
Zastupite|stvo
obce Vyskytnánad Jihlavouse na svémzasedánídne 24' 1,2011 usnesením
č.2011l1.13.Zousneslovydatna zák|aděs 14 odst' 2 zákona č.565/1990Sb., o místních
predpisťr
poplatcích,
ve zněnípozdějších
a v souladus s 10 písm.d) a S 84 odst.2 písm.h)
Ve znění pozdějšíchpredpisťt,tuto
zákona č. 12812000Sb., o obcích (obecní zŤízení),
jen
(dále
obecně závaznou vyh|ášku
,,vyhláška..):

Č l .t
Úvodníustanovení
1)
2)

obec Vyskytná nad Jih|avou touto vyh|áškouzavádí místnípop|atek za provoz
í
í, vyuŽívání a odstraĎován
í, sběru, pňepravy, tňíděn
systému shromaŽd'ován
jen
(dále
komunálníchodpadťr
,,poplatek,.).
vykonáváobecníurad (dá|ejen ,,správcepop|atku..).1
Řízenío pop|atcích

Čl.z

PopIatník
sběru, pňepravy,tiídění,vyuŽívání
Pop|atekza provoz systémushromaŽd,ování,
komuná|ních
odpadrip|atí2:
a odstraĎování
a)

b)

fyzická osoba, která má v obci trva|f pobyti za domácnost mťrŽebft pop|atek
odváděn spo|ečnymzástupcem,za rodinnynebo bytovf d m v|astníkemnebo
správcem;tyto osoby jsou povinnyobci oznámitjménaa data narozeníosob, za
kterépop|atekodvádějí,
fyzická osoba, která má ve v|astnicfuí
stavbu určenounebo slouŽícík individuá|ní
rekreaci,ve kterénení h|ášenak trva|émupobytu Žádná fyzická osoba; má-li k
tétostavbě v|astnicképrávo více osob, jsou povinny p|atitpop|atekspolečně
pop|atkuzajednu fyzickouosobu.
a to ve vy7ši
odpovídající
a nerozdí|ně,

Čl.s

ohlašovacípovinnost
1)

2)

,

Pop|atníkje povinen oh|ásit správci pop|atku vznik své pop|atkovépovinnosti
nejpozdějido 15 dnťlode dne, kdy mu povinnostp|atittentopop|atekvznik|a,pňípadně
do|oŽit existenci skutečnostízak|ádajícíchosvobození nebo u|evu od pop|atkové
povinnosti.
Poplatníkd|e č|.2 odst. 2 tétovyh|áškyje povinen oh|ásitsprávci poplatkuzejm.
jméno, byd|iště,poprípadědalšíadgesy pro doručování,
pĚíjmení,
evidenčnínebo

(dá|e jen ,,zákon
ve znění pozdějšíchpňedpisťr
s 14 odst' 3 zákona č. 565/1990Sb., o místníchpop|atcích,
o místníchpoplatcích.,)
' 10b
odst' 1 zákona o místníchpop|atcích
s

3)
4)

5)

popisnéčíslostavby určenénebo s|ouŽící
rekreaci,není-litato stavba
k individuá|ní
parcelní
pozemku,na kterémje tato
popisnym
nebo
čís|o
označenaevidenčním
čís|em
stavba umístěna.
jsou pop|atníci
povinnioh|ásitsprávci pop|atku
Stejn m zp sobem a Ve stejné|hťltě
povinnostiv dťrs|edku
změny trva|éhopobytu nebo v dťrsledku
zánik své pop|atkové
k individuální
rekreaci.
ke stavběurčené
nebo s|ouŽící
změny vlastnictví
státu Evropskéunie,
Pop|atník,ktery nemá síd|onebo byd|ištěna Území členského
jinéhosm|uvníhostátu Dohodyo Evropskémhospodáňském
prostorunebo Svycarské
konfederace,uvede kromě udaj poŽadovanychv odstavci2 adresu svéhozmocněnce
v tuzemskupro doručování.3
je pop|atník
nebo plátce povinentuto
Dojde-like změně udaj uvedenychv ohlášení,
změnu oznámitdo 15 dnťrode dne, kdy nastala.a

Č l+
.

Sazba poplatku
pod|eč|.2 odst. 1 a 2 tétovyh|áškyčiní47O,.Kč a je
1) Sazba poplatkupro pop|atníka
tvoňena:
rok a
a) z částky 220,- Kčza ka|endární
b) z částky 250,- Kč za ka|endární rok. Tato částka je stanovena na zák|adé
skutečnfch nák|ad obce piedchozího roku na sběr a SVoz netĚíděného
rok.
komuná|ního
odpaduza pop|atníka
a ka|endáňní
komuná|ního
odpadu činily:
2 ) Skutečnénáklady roku 2010 na sběr a svoz netríděného
822.890,-Kč.a by|yrozučtovány
takto:
Nák|ady822.890,-Kč.dě|eno1143(816je početosob s trva|ympobytemna uzemíobce
+ 327 je početstaveb určenychnebo slouŽících
rekreacl)= 720,-Kč.Ztéto
k individuální
částkyje stanovenasazba pop|atkud|eč|.4 odst. 1 písm.b) vyh|áškyve Vyši250'- Kč.

3 ) V pňípadězměny místatrva|éhopobytu nebo zményv|astnictvístavby, která je určena

rekreaciV pr běhu ka|endárního
roku, Se uhradípoplatek
nebo s|ouŽík individuální
pobytu nebo vlastnictví
v poměrnéVyši, která odpovídá počtuka|endárníchměsícr]r
kalendáťn
ím roce. Dojde-|ike změně V pr běhu ka|endáiního
stavby V pňís|ušném
rozhodnystav na koncitohotoměsíce.s
měsíce,je pro stanovenípočtuměsícťr

cl. 5

Splatnost poplatku
1)

2)
3)

Poplatekpro poplatníkapod|eC|'2 písm.a) tétovyh|áškyje sp|atnyjednorázověa to
ka|endárníhoroku' V prípadě, kdy pop|atková
nejpozději do 31' 3. príslušného
povinnostza domácnost pňevyšujecástku 2.000 Kč, je moŽno pop|atekzap|atitve
dvou stejnfch sp|átkáchs termínysp|atnostido 31. biezna a 31. srpna pňís|ušného
roku.
ka|endárního
jednorázověa to
pod|eC|.2 písm.b) tétovyhláškyje sp|atny7
Poplatekpro pop|atníka
nejpozdějido 31. 5. prís|ušného
kalendárního
roku.
Vznikne-|ipop|atkovápovinnostpo datu sp|atnostiuvedenémv odst. 1 nebo 2, je
pop|ateksp|atnynejpozdějido 15. dne měsíce,kten./následujepo měsíci,ve kterém
pop|atkovápovinnostvznikla,nejpozdějivšakdo konce prís|ušného
ka|endárního
roku.

" $ 14a odst. 2 zákona o místníchpop|atcích
" $ 14a odst. 3 zákona o místníchpop|atcích
" 5 tob odst. 4 zákona o místníchpop|atcích

c t .6

Navfšení poplatku
1)
2)

Nebudou-|ipoplatkyzaplaceny pop|atníkem
včas nebo ve správnévyši,vyměňímu
vyměrem.u
obecníurad pop|atekp|atebním
nebo neodvedenépop|atkynebo částtěchtopoplatk mťrŽeobecní
Včas nezap|acené
pop|atku.7
totozvyšeníjeprís|ušenstvím
uňadzvyšitaŽ na trojnásobek;
Čl.l

Zrušovacíustanovení

pop|atku
vyh|ášky
za provozsystému
Toutovyh|áškou
se zrušují
o místním
shromaŽd'ování,
ze dne
vyuŽívání
a odstraĎování
komuná|ních
odpadťr
č.212002
sběru,piepravy,tčídění,
7.1.2002a č.112009.
ze dne2. 2. 2009'
Č l .g
Účinnost
patnáctym
Tatovyh|áška
nabyváučinnosti
dnempo dnivyh|ášení.

u ,,^/

Vác|av Vacek
Místostarosta

Vyvěšenona urednídesce dne: 25Í .2011
Sejmutoz uiednídeskydne:9,2.2011

], s tt odst. 1 zákona o místníchpoplatcích
s 11 odst. 3 zákona o místníchpoplatcích

