oBEc UHŘtcE
obecně závazná vyhláška č.1/2012,
přepravy'
o místním poplatku za provoz systému shromažd'ování, sběru,
třÍdění, využívánía odstraňovánÍ komunálních odpadů

č' 5 usneslo
Zastupitelstvo obce Uhřice se na svém zasedánídne 13.12.2012 usnesením
znění
uvá'i n. základě $14 odst.2 zákona č'565/199o Sb', o místníchpoplatcích, ve čl28l20oo
písm'h)
zákona
odst.2
84
písm,d)-a.
soulaou s s 19
$
pá'áclsi"r' pr"opiš,:',
"v
pozdějších předpisů' tuto obecnézávaznou vyhlášku
Sb., o obcích 1ooecňizrizení),u"
'ňění
(dále jen,,vyhláška"):

čl.t
Úvodní ustanovení
provoz systému
(1) obec Uhřice touto vyhláškou zavádÍ místní poplatek za
komunálních
odstraňování
shromaŽd'ovani, soeru'-př"pr"uy, třídění, vyuŽivánía
odpadů (dále jen ,,poplatek"),
(2) Ř;rienao'óóprát"ióň vyronaúa obecní úřad'1

cl.z
Poplatník

(1)

přepravy, třídění, vyuŽívání a
Poplatek zaprovozsystému shromaŽd'ování, sběru,
odátraňováni tomuná|ních odpadů platí2:

fyzická osoba,
která má v obci trvalý pobyt,
naúzémiČeskérepubliky povolen
2. které byl podle zákona upravujícíhopobyt cizinců
90 dnů,
neŽ
trvalý pbovt nebo přechodný pobyt na dobu delší
na Územi Českérepubliky pobývá na
3. která podl'e zákona upravujícíhopobyt cizinců
Územi Českérepubliky přechodně po dobu delší3 měsíců,

a)
1.

,

poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
s 14 odst.3 zákonač.565/199o Sb., o místních

(oáte jen ,,zákon o místních poplatcích")

2

poplatcích
5 too odst.1 zákonao místních

dočasná
4 . které byla udělena mezjnárodni ochrana podle zákona upravujícího azyl nebo
cizinců,
ochrana póor" zákona upravujícíhodočasnou ochranu
k individuální rekreaci, byt nebo
b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou
osoba, a to ve výši
róoínn1y dům, ve kterých není hlášena k pobytu Žáln1'fyzická

k individuální rekreaci,
ooóóvioalicí'poplatkú za jednu fyzickou b'oou, má-li ke stavbě urěené
jsou povinny platit poplatek společně
oyiu neoó rodinnému ooňu vlasinické právo více osob,
a nerozdílně.
Žijící
(2) Zafyzickéosoby tvořícídomácnost můŽe platit jedna osoba. Zafyzické osoby
osoby,
správce.
nebo
platit
vlastník
v rodinném ň"nó oytouém domě můŽe poplatek
jsou
povinny
obecnímu Úřadu oznámit
osob,
fyzických
více
poptateťza
které platí
platí'
popřípadě jména, pri.;mení a data narození osob, zakteré poplatek
';ňeno,

Čl.g

ohlašovacípovinnost
poplatkové povinnosti nejpozději
(1)Poplatník je povinen ohlásit správci poplatku vznik své
případě doloŽit existenci
do 15 dnů "ode one, Řov mu pouinnosťpt'atittento pop|atekvznikla,
poplatku
úlevu od
skutečnost í zakládqicíc'h nárok na osvobození nebo
správci poplatku jméno'
(2) Poplatník dle čl.2 odst'1 této vyhlášky je povinen.ohlásit
pro doručování'
popřípadě jména, přiiňéni misto ponýtů, popřípadě dalšíadresy

"

je povinen ohlásit také evidenčnínebo popisné
(3) Poplatník dle cl.2 odst.1 písm. b vyhlášky
domu. není-li stavba nebo dům
číslostavby určenék individuální rekreaci néob iodinného
parcelní číslopozemku' na
poplatník
označena evidenčníňnéoo popisným číslem,uvede
povinen
ohlásit orientačnínebo
je poplatník
kterém je tato stavba uňi'tc|'.. v [rípaoe byiu
popřípadě popis umístění
popisné číslostavby, ve které ?9 Pyt nacháží, a'číslobytu,
označena
oyiy oeistóvány' Není-|i stavbá, ve které se byt nachází,
v budově, pokud
parcelní číslopozemku, na kterém je
orientainím nebo popisným císlem, uuód" poplatník
umístěna stavba s bytem'
ohlásit správci poplatku zánik
(4) Stejným způsobem a ve stejné lhůtě jsou poplatníci.povinni
v důsledku změny vlastnictví ke
své poplatkové povinnosti v důšledt<u změny'po'oytu nebo
domu.
stavbě'určenék individuální rekreaci, bytu nebo rodinnému

.áil

státu Evropské unie' jiného
(5) Poplatník, který nemá sídlo nebo bydliště na.uzemí členského

prostoru nebo Švýcarskékonfederace,
smluvního státu ooňódy o Evropském ňospodářském
pro
doručování'a
uvede také adresu svéňo zmocněnce v tuzemsku
je poplatník nebo plátce povinen tuto
(6) Dojde-li ke změně údajůuvedených v ohlášení,
změnu oznámit do 15 dnď ode dne, kdy nastala's

'
4

s 32 odst.2 daňového řádu
poplatcích
5 14a odst.2 zákona o místních

Čt.+

Sazba poplatku

(1) Sazba poplatku činí500,- Kč a je tvořena:
a) z částky 100,- Kč zakalendářní rok a
bi z částký 4oo;- Kč za kalendářní rok. Tato částka je stanoven a na základě
skutečných nákladů obce předchozího kalendářního roku na sběr a svoz netříděného
komunálního odpadu za poplatníka a kalendářní rok

'

činily
(2) Skutečnénáklady za rok2o11 na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu
103314,34 kč a byly rozúčtovány takto'

obce + 1 1
Náklady 103314,34 kč děleno 218 ( 207 počet osob s pobytem na Území
po|"i ií"u"b uriených k individuální rei<reaci, bytů a rodinných domů, ve kterých není
ňúš;ňk pobytu záanafyzická osoba ) = 47e'gz kč. Z této částky je stanovena sazba
poplatku oie eÍ'a odst.1 pÍsm' b) vyhlášky ve výši 400,- kč
stavby určené

(3) V případě změny místa pobytu fyzické osoby, změny vlastnictví
průběhu kalendářního roku se
k individuální reŘreaci, bytu hebó rodinného domu v
po9tu
kalendářních měsícůpobytu
výši, která odpovídá
poplater< platí v

óomeind
v průběhu
nebo vlastnictví'v příslušnémkalendářním roce. Dojde-li ke změně
k poslednímu dni
kalendářního měsice, je pro stanovení poctu měsícůrozhodný stav
tohoto měsíce.6

čl.s
SPlatnost PoPlatku

(1) Poplatek je splatný jednorázově

a to nejpozději do

3'1

.3. příslušnéhokalendářního

roku.

odst' 1 , je poplatek
(2) Vznikne-li poplatková povinnost.po datu splatnosti uvedeném v
po
ve kterém
měsíci,
splatný nejpozoe;i oo i s. dne mésíce,který následuje

poplat-ková'povinnost vznikla, nejpozději však do konce příslušnéhokalendářního
roku.

5

g 14a odst.3 zákona o místníchpoplatcích

6 '1ob

odst's zákona o místníchpoplatcích

čl.s
osvobození a úlevy

(1)

od poplatku se osvobozují:

'10 měsícův daném
a) poplatníci dlouhodobě Žijícív zahraniěí, minimálně však

kalendářním roce.

b) poplatníci ve výkonu vazby nebo trestu odnětísvobody, minimálně však 10 měsíců
v daném kalendářním roce

umístěniv dětských domovech a podobnýchzařízeních, minimálně však'10
měsícův daném kalendářním roce

c/ poplatníci

d)
e)

ď'

g)
h)'

poplatníci umístěni v domovech pro seniory, minimálně však 10 měsícův daném
kalendářním roce
roku
od poplatku jsou osvob ozeny novorozenci, kteří se narodili během kalendářního
pobytu
k
trvalému
poplatníci, kieříjsou v příslušnémkalendářním roce hlášeni
ohiašovny tj. Uhřice 84 ajejich skutečný pobyt není znám'
poplatnící/'čl.2,odst.1,píšm.a), bod 1/, hradícív příslušnémkalendářním roce
popt"t"t za komunální odpad v místě svého skutečnéhopobytu
v obci se po celý
osoby, t<tere ma.;itŇáili póovt v obci / čl.2 odst.1,písm.a), bod 1/, ale
rateňoarní rok nezdžujía není známjejich skutečný pobyt

ch) poplatníci, kteří majíve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci nebo
nebyla obcí
dům, ve kteýcň není hlášena k pobytu Žádnáfyzická osoba a kteným
'oáiÁný
Uhřice vydána nádoba na směsný odpad'

(2) Úleva se poskytuje v případ ě, Že ye poplatek hrazen jednou osobou zafyzické osoby
tvořícídomácnost. ióprat'er<'je úměrně sníŽen tak, Že součet společně odvedených
poplatků činí:

a) za

dvě

osoby

b) za tři osoby
cj za ctyři osoby

di

zapéta více osob

999

.

..'..

I19

1250,- Kč
1550,- kč
1800,- kč

čl.l
Navýšení poplatku
(1) Nebudou-li poplatky zaplaceny poplatníkem včas nebo ve správné výši, vyměří mu
obecní úřad poplatek platebním výměrem nebo hromadným předpisným seznamem.7
(2) Včas nezaplacené nebo neodvedené poplatky nebo část těchto poplatků můŽe
obecní úřad zvýšit aŽ na trojnásobek: toto zvýšeníje příslušenstvímpoplatku.8

čl.g
odpovědnost za zaplacení poplatku
Je-li poplatník v době vzniku povinnosti zaplatit poplatek nezletilý, odpovídajízazaplacení
poplatku tento poplatník a jeho zákonný zástupce společně a nerozdílně. zákonný zástupce
má v takovém případě stejné procesní postaveníjako poplatník

Nezaplatí-li poplatek poplatník nebo jeho zákonný zástupce, vyměří obecní úřad poplatek
jednomu znich

čl.s
Přechodné a zrušovací ustanovení
Zrušuje se obecně závazná vyhláška Ó.4l2o11 ze dne 5.2.2012

Poplatkové povinnosti vzniklé před nabytím Účinnostitéto vyhlášky se posuzují podle
dosavadních právních předpisů.

čl.to
Účinnost
Tato vyhláška nabývá Účinnosti 1.1.2013

's

t

t odst.1 zákona o místníchpoplatcích

' s t t odst.3 zákonao místníchpoplatcích

Bartošíková Miroslava

Ludík Antonín

starostka

místostarosta

Vyvěšeno na úřednídesce : 14.12.2012
Sejmuto z úřední desky

dne.

31.12.2012

