uBEC snÁzntnt
obecně zdvuznú vyhldšku č. 1/2012,
o místnímpoplutku zu provoz systému shromužďovóní,
sběru, přepravy, třídění, využívúní
u odstruňovúní
odpadů
zastupitelstvo obce Brázdim Se na svém zasedénídne 4.l0.20I2 usneslo vydat
na zákIadě $ 14 odst. 2 zákona č. 56511990 Sb., o místníchpoplatcích' ve znění
pozdějších předpisů' a v souladu s $ 10 písm. d) a $ 84 odst. 2 písm. h) zákona č.
12812000 Sb., o obcích )obecní zÍízení),ve znění pozdějších předpisů, tuto
obecně záv aznou r,yhlášku (dále j en,,vyhláška")
:

I.

ÚvooxÍ USTANoVENÍ

(1)
(2)

obec Brázdimtouto vyhláškou zaváďímístní poplatek Zaprovoz

systému shromaŽďování, sběru, přepravy, třídění, využívánía
odstraňování komunálních odpadů (dále jen ,,pop1atek").
Řízení o poplatcích vykonává obecní úřad.
II.

PoPLATNÍK

(1)

Poplatek Zaprovoz systému shromažďování, sběru, přepravy' třídění,
vyllžívánía odstraňování komunálních odpadů platí:
a) fyzická osoba,
1. která máv obci trvalý poby1
2. kterébyl podle zákonaupravujícího pobyt cizinců na uzemí
Ceské republiky povolen trvalý pobý nebo přechodný
pobyt na dobu delšínež 90 dnů,
3. která podle zákona upravujícíhopobyt cizinců nauzemí
C e ské republiky p obýv á na uzemí Č e ské republiky
přechodně po dobu delší3 měsíců'
4 . kter é byla uděl ena mezináro dní ochrana podle zákona
upravujícíhoazyl nebo dočasná ochrana podle zákona
upravuj ícíhodočasnou ochranu cizinců,
b) fuzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou
k individuální rekreaci,bynebo rodinný dům, ve kteých není
hlášena k pobytu žáďná ýzická osoba, a to ve ýši odpovídající

poplatku za jeďnu fyzickou osobu, má-li je stavbě určené
k individuální rekreaci, byu nebo rodinnému domu vlastnické
právo více osob, jsou povinny poplatek společně a nerozdílně.

(2)

Za ýzické osoby tvořícídomácnost můžepoplatek platit jedna osoba.
Zafyzické osoby ž|jícív rodinném nebo byovém domě můžepoplatek
platit vlastník nebo správce. osoby, které platí poplatekzavíce
ýzických osob, jsou povinny obecnímu úřadu oznámit jména,
popřípadě jména, příjmeníaďatanatození osob, zakteré poplatek
platí.

m.

OHLAŠOVACÍPOVINNOST

(1)

poplatník je povinen ohlásit správci poplatku vznlk své poplatkové
povinnosti nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy mu povinnost platit tento
p opl atek v zn1kla, příp adně do ožit exi stenc i skute čno s tí zakládajících
nárok na osvobození nebo úlevu od poplatku.
Poplatník dle č1.2 odst. 1 této lyhlášky je povinen ohlásit správci
poplatku jméno, popřípadě jména, a příjmení,místo pobytu, popřípadě
dalšíadresy pro doručování.
Poplatník dle čl. 2 odst. 1 písm. b) r,yhlášk:y j. povinen ohlásit také
popisné číslostavby určenék individuální rekreaci nebo rodinnému
domu, není-li stavba nebo dům označen popisným číslem'uvede
poplatník parcelní číslopozemku, na kterém je tato stavba umístěna.
V případě býu je poplatník povinen ohlásit popisné číslostavby' ve
které se byt nachází, a číslobyt.', popřípadě popis umístěnív budově,
pokud nejsou byty očíslovány.Není-li stavba' ve které se byt nachází
označena popisným číslem,uvede poplatník parcelní číslopozemku,
na kterém je umístěna stavba s byem.
Stejným způsobem ave stejné lhůtě jsou poplatníci povinni ohlásit
správci poplatku zánik své poplatkové povinnosti v důsledku změny
pobýu nebo v důsledku změny vlastnictví ke stavbě určené
k individuální rekreaci, býu nebo rodinnému domu.
Poplatník, Lt"ď nemá sídlo nebo bydliště naúzemíčlenskéhostátu
Evropské unie, jiného smluvního státu Dohody o Evropském
hospodářském prostoru nebo Šýcarskékonfederace, uvede také
adresu svého zmocněnce pro doručování.
Dojde-li ke změně údajůuvedených v ohlášení je poplatník nebo
plátce povinen tuto změnu oznámit do 15 dnů ode dny, kdy nastala .
1

(2)
(3)

(4)
(5)
(6)

IV.

SAZBA POPLATKU
(1) Sazba poplatku činí700,- Kč a je tvořena:
a) z částky 250,-Kč za kalendářní rok a
b) z částky 450,-Kč zakalenďářní rok. Tato částka je stanovena na
záklaďě skutečných nákladů obce předchozího kalendářního roku
na sběr a svoznetříděného komunálního odpadu za popIatníka a
kalendářní rok.
(2) Rozúčtovánískutečných nákladů obce předchozího kalendářního roku na
sběr a svoz netříděného komunálního odpadu za osobu a kalendářní rok je
obsaŽeno v pŤíIoze, která tvoří nedílnou součást této vyhlášky.
(3) V případě změny místa pobytu ýzické osoby, změny vlastnictví stavby
určenék individuální rekreaci, by.tu nebo rodinnému domu v pruběhu
kalendářního roku se poplatek platí v poměrné výši' která odpovídá počtu
kalendářních měsícůpobyu nebo vlastnictví v příslušnémkalenďáÍním
roce. Dojde-li ke změně v průběhu kalendářního měsíce je pro stanovení
počtu měsícůrozhodný stav k poslednímu dni tohoto měsíce.

V.
SPLATNOST POPLATKU
(1) Poplatek je splatný ve dvou stejných splátkách,vžďy nejpozději do 28.2. a
do 30.9. příslušnéhokalendářního roku.
(2)Yzn1kne-1i poplatková povinnost po datu splatnosti uvedeném v odst. 1, je
poplatek splatný nejpozději do 15. dne měsíce, ktery následuje po měsíci'
ve kterém poplatková povinnost vznikla, nejpozďěji však do konce

příslušnéhokalendářního roku.

VI.

xevÝŠpŇ poprATKU
(1) Nebudou-li poplatky zaplaceny poplatníkem včas nebo ve správné Vyši,
vyměří mu obecní lúřaď poplatek platebním výměrem nebo hromadným
předpisným Seznamem.
(2) Včas nezaplacené nebo neodvedené poplatky nebo část těchto poplatků
mlůžeobecní ilÍaď zýšit až na troj násobek, toto zýšeníje příslušenstvím

poplatku.

VII.

oDPoVĚDNoST ZA ZAPLACENÍ POPLATKU
Je-li poplatník v době vzniku povinnosti zaplatit poplatek nezletllý ,
odpovídaj í za zaplacení poplatku tento poplatník a jeho zákonný zástupce
společně anerozdíIně, zákorný zástupce má v takovém případě stejné
procesní postavení jako poplatník
(2) Nezaplatí-Ii poplatek poplatník nebo jeho zákonný zástupce, vyměří
obecní úřad poplatek jednomu z nich.
(

l)

vm.
pŘpcHoDNÁ A ZRUŠoVACÍUSTANoVEŇ
(1) Zrušuje se obecně závazná vyhláška č. 512007 ze dne B.12.2007
(2) Poplatková povinnosti vzniklé před nabýím účinnostitéto vyhlášky se

posuzují podle dosavadních právních předpisů

IX.

ÚČtxlltosr
Tato r,yhláška nabývá účinnostidne l.I.20I3
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Milan Kašpárek
místostarosta
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Vyvěšeno na úřednídesce dne: 5.I0.20I2
Sejmuto zuřední desky ďne 22.10.2012
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SKUTEČtvn IYAKLADY NA SB ER A SVOZ
tvr rŘÍnnxnruo KoM(rNÁ LNÍHo oDPADU
ZA ROK 2011
vr7

Kč 3 95.464,-

Tuhý komunáIní odpad
Separovaný sběr
Odvoz kontejneru
Velkoobjemný odpad
Nebezpečný odpad

Kč 17 .87 1,Kč 15.120,Kč I7 .7I9,Kč 3.I5] ,-

Celkem

Kč, 449.33I,-

Celkem za oďpad

449

.33r,-

poěet obyvatel

640

náklady na 1 občana

Kč 702'08

