OBEC BRAZDIM
obecně zdvaznú vyhlóška č. 1/2012,
o místnímpoplutku za provoz systému shromužďovóní,
sběru, přepruvy, třídění, využívánía odstraňovdní
odpudů
zastupitelstvo obce Brázdim Se na svém zaseďání dne 4.1'0.2012 usneslo vydat
na zéklaďě $ 14 odst. 2 zákona č. 565l1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění
pozdějších předpisů, a v souladu s $ 10 písm. d) a $ 84 odst. 2 písm.h) zákona č.
I28|20OO Sb., o obcích )obecní zÍízení),ve znění pozdějších předpisů, tuto
obecně záv aznou vyhl ášku (dále j en,,vyhláška")
:

I.

ÚvopxÍ USTANoVENÍ

(1)
(2)

obec Brázďímtouto r,1rhláškou zavádímístnípoplatek Zaprovoz
systému shromažďování, sběru, přepraly, třídění, v1užívánía
odstraňování komunálních odpadů (dále jen ,,pop1atek").
ňÍzenío poplatcích r,1,konává obecníilŤad.

il.
PoPLATNÍK

(1)

Poplatek zaprovoz systému shromažďování' sběru, přepravy, třídění,
v7ružívánía odstraňováni komunálních odpadů platí:
a) fyzická osoba,
1. která máv obci trvalý pobyt,
2. které bylpodle zákonaupravujícího poby cizinců nauzemí
Českérepubliky povolen twa!ý pobyt nebo přechodný
pobyt na dobu delšínež 90 dnů,
3. která podle zákona upravujícíhopobý cizinců naúzemí
Českérepubliky pobývá nauzemí Českérepubliky
přechodně po dobu delší3 měsíců,
4. které byla udělenamezinárodní ochrana podle zákona
upravujícíhoazy\ nebo dočasná ochrana podle zákona
upravuj ícíhodočasnou ochranu cízinců,
b) ffzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou
k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kteých není
hlášena k pobyu Žádnáfyzická osoba, a to ve r,ryši odpovídající

poplatku za jednu |'zickou osobu, má-li je stavbě určené
k individuální rekreaci, bytu nebo rodinnému domu vlastnické
právo více osob' jsou povinny poplatek společně a nerozdílně.

(2)

Zaýzické osoby tvořícídomácnost můžepoplatek platit jedna osoba.
Zaýzické osoby žijícív rodinném nebo bytovém domě můžepoplatek

platit vlastník nebo správce. osoby, které platí poplatekzavíce
ýzických osob, jsou povinny obecnímu úřadu oznámitjména,
popřípadě jména, příjmení a ďatanarození osob, zakteré poplatek
platí.
III.

oHLAŠOVACÍPoVINNoST

(1)

poplatník je povinen ohlásit správci poplatku vznik své poplatkové
povinnosti nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy mu povinnost platit tento
p op atek v znlkla, příp adně do 1o žit exi stenc i skute čno s ti zakládqících
nárok na osvobození nebo úlevu od poplatku.
Poplatník dle čl. 2 odst. 1 této vyhlášky je povinen ohlásit správci
poplatku jméno, popřípadě jména, a příjmení,místo pobytu, popřípadě
dalšíadresy pro doručování.
Poplatník dle č1. 2 odst. 1 písm. b) vyhlášky 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 by nachází, a číslob}4.', 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 bytem.
Stejným způsobem ave stejné lhůtě jsou poplatníci povinni ohlásit
správci poplatku zánlk své poplatkové povinnosti v důsledku změny
pobytu nebo v důsledku změny vlastnictví ke stavbě určené
k individuální rekreaci, byu nebo rodinnému domu.
Poplatník,kteý nemá sídlo nebo bydliště nauzemí členskéhostátu
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 zakalendářní rok a
b) z částky 450,-Kč zaka\enďářní rok. Tato částka je stanovena na
zák\adě skutečných nákladů obce předchozího kalendářního roku
na sběr a svoznetříděného komunálního odpadu zapoplatníka a
kalendářní rok.
(2) Rozučtování skutečných nákladů obce předchozího kalendářního roku na
je
sběr a svoz netříděného komunálního odpadu za osobu a kalenďářní rok
obsaženo v pŤíIoze, která tvoří nedílnou součást této vyhlášky.
(3) V případě změny místa pobyu ýzické osoby' změny vlastnictví stavby
,'.e"''o k individuální rekreaci, býu nebo rodinnému domu v pruběhu
kalendářního roku se poplatek platí v poměrné výši, která odpovídá počtu

kalendářních měsícůpobyu nebo vlastnictví v příslušnémkalendářním
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 nejpozdějí 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, kteý následuje po měsíci,
ve kterém poplatková povinnost vznikla, nď1později však do konce

příslušnéhokalendářního roku.

VI.

xevÝŠpŇ poprATKU
(1) Nebudou-li poplatky zaplaceny poplatníkem včas nebo ve správné výši'
vyměří mu obecní úřad poplatek platebním výměrem nebo hromadným
předpisným Seznamem.
(2) Včas nezaplacené nebo neodvedené poplatky nebo část těchto poplatků
můžeobecní íŤad zýšit ažnatrojnásobek, toto zýšeníjepříslušenstvím

poplatku.

VII.

oDPoVĚDNoST ZA ZAPLACENÍ POPLATKU
(1) Je-li poplatník v době vzniku povinnosti zaplatitpoplatek nezletilý,
odpovídaj í za zaplacení poplatku tento poplatník a jeho zákonný zástupce

společně anerozdí|ně, zákorný zástupce máv takovém případě stejné
procesní postavení jako poplatník
(2) Nezaplatí-Ii poplatek poplatník nebo jeho zákonný zástupce, vyměří
obecní úřad poplatek jednomtJ znich.

VIII.

pŘpcHoDNÁ A ZRUŠoVACÍI]STANoVENÍ
(1) Zrušuje se obecně závaznávyhláška č. 5/2OO7 ze dne 13.12.2007
(2)Poplatková povinnosti vzniklé před nabytím účinnostitéto vyhlášky se

posuzují podle dosavadních právních předpisů

IX.

ÚČtxNosr
Tato vyhláška nabývá účinnostidne I.l.2OI3

úfury*s'
Milan Kašpárek
místostarosta

Vyvěšeno na úřednídesce dne: 5.I0.2O12
Sejmuto zuŤední desky dne: 22.10.2012
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Pavel K'otký
starosta
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NE TRID E]YEH O KOMUIVALNIH O OD PAD U

ZA ROK 2011

Tuhý komunáIní odpad
Separovaný sběr
Odvoz kontejneru
Velkoobjemný odpad
Nebezpečný odpad

Kč 3 95.464,-

Celkem

Kč, 449.33I,-

Celkem za oďpad

449 .331,-

Kč 17 .87I,Kč 15.120f
Kč 17 .7I9,Kč 3.157 ,-

počet obyvatel

640

náklady na 1 občana

Kč 702'08

