oBEc stojčin

zastupitelstvo obcé stojčin
obecné ŽáVazná ýyhláška obce stojěin č'1/2019,
o místnim poplatku za provozsystému shromažd'ováni' sbéru' přéprávy,
Ířiděni, využiváňi a odstraňováni komunálnich odpadů

zastupitestvo obce stojčin se na svém zasedání dne 17 pÍosinÓé 2019 usnese.ím
čislo 03/03/20]9 se Lsnéso vydat na zákadě s ]4 zákona č 565/1990 sb' o
mistniÓh pop]alcích Ve znéni pozdě]šich předpsů (dáe ]en ,zákon mistniÓh
pop atÓich'). á V sÓt adu s s 10 pism' d) á s 84 odst 2 písm' h) záko|a č 128/2000
sb . o obcich (obemi zřizeni)' Ve zněni pozdéjš]ch předpisŮ tulo obécnéŽáVaznou
vyh áŠku (dálejen.tato Vyh áška')

cl. 1
Úvodní !stanovéni
(r)

(2)

obec slo]čin lÓU1o Vyhláškou zaÝádi m]stní popatek za provoz sysléňU
shÍomaždová|i sběru piepÍávy třidění VyLžiVáni a odstÍaňováni kom!nálních
odpadŮ (dá é ]é| popatek')'
spréVcem pop atku je obecniúřad sto]činl

čl.2
Poplatník
(t)

PÓpatek za pÍovoz syslému shíomáždováni' sběÍU přépravy třidéní' VyuŽíváni
áodstÍaňoVáni komunálnichodpadŮ plati'?:

a)
b)

Íyzická ÓsÓbá

pih éšená v obc

osobá. kleÍá

ňá Ve vastniclvi slávbu

Lrčenou kind]Vid!áni

rekeác bÉ.éborodinný dům Ve kteých nénipiihlášené Žádná í/z Óká
'zická

osobá á lÓ Ve Výš odpovida]ici poplatk! za ]ednu Íyzckou osobu: má_]
ke slavbě určenékindVidÚáni rekrcac byIu nebo rod nnémL domu
Vaslnické pÉVovice osob. jsou povinny patit pÓpátek společnéá

i

t2)

za íyzckéosoby tvořici donrácnost múŽe poplálek patit ]édna osoba za
ýzické osoby žjici vrcdnném nebo bytovém dorně múŽe poplaiek patit
vastnik nebÓ správce osoby kleré pai] popaték za V]ce ýzických osob ]sÓU
pÓVnny správci poplalku oznámii ]m_éno pÓpřipadé jména, při]meni á datá
narozeni osob za kieré poplatek pla1i J

ct,3
ohlášovaci povinnos1

(']) Popahik

]e povinen olrásit spÍávc] poplalku VŽnik své popatkové povnnosti
ne]pozdě] do 15 dnůoded.e kdy mU povinoost p atitlenio popatek VznikLá

(2)

Popatnik dle č 2 odsl 1 iélo Vyhášky ]e povinen ohásit spráÝci poplatku
]ménÓ popřipádě jména a př]meni misto přihlášéni popiipadé daši adresy
pÍo dÓruóováni souÓasné uvede skÚtečnosl zakádajici nárok ná osvobÓzéni
nebo

Ú

evu od poplaiku

Popatnik de č 2 odsl 1 pism b) télo Vyhášky je povinen ohást laké
évide|čninebo pops|é čislo stavby Úrčené k ndV]duální rekÍeác nébo
rcd|ného domu neni i stavbá nébo dúm označená eVdenčnim .ebo
pÓp]s|ým čisem, uvede poplátnik palceni čslo pozemkL na ktérém]e tato
stavba umíslěna Vpřipadé býU je poplalnik pov nen oh ást ore.tačn] nebÓ
popisné čiso slavby Ve které se by,1 nacházi. a aiso bv,1u popiipadé pÓpis
L ' ' -' l ' oLdo\é oo| |d léFo ' b''l o' 'o.;' ]
(4) Ve lhi]tě pode odst 1]e popatnik povnen ohláslspÍáVc popatku zánik sVé
poplatkové povin.osti Vdúsedku zňény přihlášení nebo Vdůs]edku změny
vlástn ctvike stavbé určenék j.d MdLá ni rekreac] by,tu nebo rodlnnémÚ dÓmu

(3)

(5) PÓpatiik

kteď nemá sido nebo bydišténa Územi členskéhoslálu Evropské
Une ]ného smluvniho stát! Dohody Ó EvÍopském hospÓdářskéň p.os1oru
nebo ŠVýcarskékonfederac€ uvede také adresu svého zmocnénÓé V1Lzemsku

(6) Dord€

ke zméně údajúuvedený.h v ohlášeni je pop atník povinen 1ulo změnu
oznám 1dÓ 30 dnů ode dne kdy nastaa 5

(7)

Povinnosl ohásit úda] pode odsl 2 a 3 nebo jeho zménu se néVztahlje na
údaj. ktérý mÚž€ správce poplalku automatizÓVaným způsobem zjÉ1tz re]stiiků
nebÓ éVdenci. do nichŽ má ziize. áLtoma1zovanÝ přistlp okrÚh téÓlrto údaiú
zvéře]nispévce poplaiku na sVé úřednidésc€ 6

ir.4

Sazba poplatku

(1)

sazba pop atku pÍo osoby d e č 2Ódst 1pism a)čni550_Kčajetvořena
a) z čásiky 200 Kčza kaendářn]rck a
b) Žčáíky350,- Kč za kaendářní Íok Tato Částka je slá.oveia.a Žákadé
sk!1eÓnýclr nákladů obce piedclroŽilro kalendářniho ÍokÚ ňa sběr a svoz
netřidě.éhÓ konunálnjho odpadu za pop at.ika a ka endéřn rok

(2)

sáŽba pÓpla1kL prc osobydle

(3)

a)
b)

č 2 odsl

] pism b) čini 600 Kč á]e lvÓiena

250 Kč 2á kálendářni lok
z částky 350 KÓ za kalendářni lok Tálo
z částky

častka ]e stanovena ná Žákladě

skltečných nákadú obce pied.hÓziho ka endáin]ho roku ná sbér a svoz
neiřidéného komuná niho odpadu za popátnika á kaendář|irok.

skutěčné náklády za lok 2018 na sbě. a svoŽ.etř]déného komuná niho Ódpad!

činiy:86755 Kč a bVV ÍozúčtovánvláklÓ:
Nákady 86755 déeno 120 poplalniků = 723'_ Kč zléto čáslky ]e stanovena
sazba popatku d e č 4 odst 1 pism a) této Vyhléšky ve výš 350._ Kč a sazba
popatku de č 2 odst 1 pism b) tétÓ vyh]áškyve Výš 350 _ Kč

(4) V

připadé změny mislá přháše|i Íyzické osoby. změny vlast| ctvi stáVby
!rčenék nd VduálnirekÍeaci. býu nebo rod nného domu nebo Žmény Umistě.i
podle č 6 Ódst 12 3 vprůbéhÚ kaéndáiního roku se pÓpatek p a1iV pomérné
Výši kleÍá odpovidá počlu kaendářn]ch mésicůpřihlášen, vlástnic1ví nébo
umislěni v přis!šném kalendářnim roce Dojde i ke zméně v pÍúběhu
ka endářÓ ho mésice' je pro stanoveni počtu měsici] rÓzlrodný stav
k posednim! dn]toho1o mésíce'

čl' 5
splátnost poplatku

(1) Popatekpropopatnikádleó 2odsi'] pism
neipozdé]ido

(2)

3j

a) 1é1o Vylrášky je spatný Vždy
kvét.a piis!šného kalendářnihÓ roku

PÓplaiek pro popatnika dle č 2 odsl' 1 pism b) této whášky ]e spat|ý
jednorázově ne]pozdérido 31 sÍpna přislušného kalendářniho rÓkÚ

! ]obodí 6zaNomo

!íú Fpatth

ct,6
osvobozéňí á úlévy
(1)

od poplalkuje osvobozena fyŽická osoba dle čl 2 odst

pism

a). kleÍá]e6

a)

Umísténado dělského domova pro děl do3 et véku škoskéhozaiize.i
p.o Výko| úslavni nebo ochranné Výchovy nebo škoskéhozař'zeni pro
preventivně VýchoviÓU péó .á zákadé rozlrodnUlisoldU.ebo smouvy

b)

Umistěna do zařizeni pro déti Vyžád!]ici okamŽ]tou pomoc ná zákládé
rozhodnuiisoudu na ŽádostobeÓnihÓ úřadu obce s rozšiřenou pŮsobnÓsti.
zákonného zást!pce ditéte nebo nez]el ého

c)
(2)

1

lmistě|a V domově pro osoby se zdravÓlnim poslžen]m, domově pro
seniory, domové se zVášt.im režimem nebochráněném byd ení

od pop]atkÚ je osvoboŽena íyzická osoba

a)
b)

neŽ eiilá. a kleré vice neŽ ]eden rok

d e

čl 2 odŠl ] pism a) kteréje

žje mimo Územi obce

s neznámým mistem pobýu. pokÚd
neprodukule odpad

se vobc prokázatené nezdržu]e a

(3) od

poplalku se osvobozuji poplálnic pod e čl 2 odst l pism' b) téio Výh ášky
kteř]jsou ]iŽ popátniky pod]e čl2 odst 1 písm a) této Vyhlášky á poplatek
uhradii za pÓdminky. Že nemovlost nikdo neuživá a neÝzniká zde komuná ni

(!)

Uda] rozhodný pÍo ÓsvÓboze|i d]e odst 1tohÓločánkLje popa1n]k povi.én
ÓhástVé hŮlé do 30 dnů od skltečnÓsti zák]ádajici nárok na osvobo2eÓinebo

(5)

V př]padě. Že poplatník nesplní pÓVn|os1ohlás]l úda] rozhodný prÓ ÓŠvoboze|i
nebo úevu Ve hůlách stanÓvených louio vyháškoÚ nebo zákon€m' nárok na
osvobozeni nebo ú éVU zan ká'g

čl' 7
NavýšenipoplatkÚ

(1)

Nebudou ] poplaiky zaplácény pÓp á1.]kem Včas iebo vé spÍávné výši, vyměři
m! spréVce popatku popla1ek plaiebním Výmérem .ebo hromádným
předp snÝm seznaňem]0

(2) Včas nezapácené pÓp

alky nébo část téchto poplalkŮ můžespráVce popatku
zvýŠitaŽ na lro]násobek toto zvýšerije přislušenstvim pÓpatku sledu]ícim ieho

'5 oblds ráoJoňíiópdpa!ó
]'91] del

3

záhB

omishich

pop

d. ď

čl' 8

(1)

Vznikne

i

odpovědnoslza zaplaceni poplaiku]'
nedopatek na popatku pÓpatníkov kteý ]e ke dn splainosl

a nénáby plné svépráVnostj

nebo kteý ]e ke dni spalnosii omezen

Ve

a by

mU ]menován opatrovník splavÚjici ]elro ]měni přecházi pop alková
pÓvinnost tÓhÓlÓ popatnika .a zakonného záslupce nebo ioholo opatÍovnika
zákonný zásfupce nebo opa1rovn]k ma siejné procesni pos1aveni jako

(2) Vpřipádé podé Ódstav@ 1 Vyméii spráVce popatku popalek
záslupc nebo opalrovnikov poplalnlka

zékonnému

(3) Je

izákonný.h zástupců nebo opatíovn]kŮ Více ]sou povnn pnt poplalkovou
povinnosl spÓlečně á neÍoŽdině

čl' 9
Přechodné á zrušovací ustánov€nl

(1)

zrušu]e se obecně záVazná Vyhláška č 1/2018 o mish]m poplá1ku Žá provoz

syslému shromaŽdováni sběru piepÍavy tříděri vy!živáni a Ódstráňován]
komuná nich odpadŮ ze dne 18 ]2'20']8.

(2)

PÓpatkÓVé pÓviniÓsti Vznik e pied nabýim účinnosi1élo výh ášky se posuzu]í
podle dosavadnich právn]ch piedp sů

ct.10
Úeinnost
TálÓ vyh ášká nabýVá Účinnost dnem ] 1 2020

Vyvéšeno Óa úředni déscédne:18 j2 2019
sejmUio 2 úiednídesky dne:03'0'].2020
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