
oBEc zÁMĚL
obecně závazná vyhláška č. í / 20'Í3'

o místním poplatku za provoz systému shromažd'ování, sběru' přepravy'
třídění, VyužíVání a odstraňoVání komunálních odpadů

Zastupitelstvo obce Záměl se na svém zasedání dne 21. 10' 20'l3 usnesením č. 35 usneslo
Vydat na základě s 14 odst' 2 zákona č' 565/1990 sb'' o místních poplatcich' Ve znění
pozdějšÍch předpisů' a V souladu s s 10 pism' d) a s 84 odst.2 pism' h) zákona ó' 128l2ooo
sb., oobcích (obecní zřízení), Ve znění pozdějších předpisŮ' tuto obecně záVaznou
vyhlášku (dále jen ,'vyhláška")|

ct. 1

Úvodní ustanovení

(1)

(2)

obec Záměl touto Vyhláškou zavádí
shromažd'ování' sběru' přepravy, třídění,
odpadů (dále jen 

''poplatek")'
Řizenio poplatcích Vykonává obecní úřad']

místní poplatek za provoz systérnu
využivání a odstraňování komunálních

Čl- 2

Poplatník

(']) Poplatek za plovoz systému shromažd'ování, sběru' přepravy, tříděni' Vyuziváni
a odstraňování komunálních odpadů platí'Ž:

a) fyzická osoba'

1' která má V obcitrvalý pobyt'

2' které byl podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České
republiky povolen trvalý pobyt nebo přechodný pobyt na dobu delší než
9o dnů'

3' která podle zákona upravujícího pobyt cizincú na území České republiky
pobýVá na územíČeské republiky přechodně po dobu delši3 měsiců'

4' kte.é byla udě]ena mezinárodní ochrana podle zákona upravujícího azyl
nebo dočasná ochlana podle zákona upravujícího dočasnou ochranu
cizinců'

b) fyzická osoba' ktelá má Ve Vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci' byt
nebo rodinný dům' Ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba' a to
ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu; má-li ke stavbě urcené

' s tl odst' 3 Žákona č' 565/1990 sb', o mistnich pop]atcích, Ve Žnění pozdějŠích předpisů (dá]e jen

{zákon o místnich poplatcích")_ 
5 10b odst' 1 zákona o místních poplatclch



(2)

k individuální rekreaci' bytu nebo rodinnérnu domu Vlastnické práVo Více osob,
jsou povinny platit poplatek spo]eóně a nerozdílně'

Za fyzické osoby tvořící domácnost může poplatek platit jedna osoba' Za fyzické osoby
žijíci v lodinném nebo bytovém domě může poplatek platit Vlastník nebo spráVce'
osoby, které platí poplatek za vice fyzických osob' jsou povinny obecnímu úřadu
oznámit jméno, popřípadě jména, příjmení a data narození osob, za které poplatek
platÍ'

Čl. 3
ohlašovací povinnost

Poplatník je povlnen ohlásit spráVci poplatku Vznik své poplatkové povÍnnosti
nejpozději do 15 dnú ode dne, kdy mu povinnost platit tento poplatek Vznikla' případně
doložit existenci skutečností zak]ádajících nárok na osvobozeni nebo úlevu od
poplaiku.

Poplatník dle čl- 2 odst. '1 této Vyhlášky je povinen ohlásit správci poplatku jméno,

popřípadě jména, a příjmení, místo pobyiu' popřípadě další adresy pro doručování'

Pop|atník dle čl. 2 odsi. 1 písm' b) vyh|ášky je povinen ohlásit také evidenční nebo
popisné číslo stavby určené k individuální rekreaci nebo rodinného domu; neni-li
stavba nebo dům označen evidenčním nebo popisným čis|em' uvede poplatník
parcelní číslo pozemku' na kterém je tato stavba Umístěna- V případě bytu je poplatník
povinen ohlásit orientaóní nebo popisné čislo stavby, Ve které se byt nachází' a čÍslo
bytu' popřípadě popis umístěniv budoVě' pokud nejsou byty očíslovány'

Stejným způsobem a Ve stejné lhůtě jsou poplatníci povinni ohlásit spráVci poplatku
zánik sVé poplatkové povinnosti VdŮsledku změny pobytu nebo Vdůsledku změny
vlastnictví ke stavbě určené k individuální rekreaci, bytu nebo fodinnému domu'

Poplatník' který nemá sídlo nebo bydliště na území členského státu Evropské unie'
jiného smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru nebo ŠvýcaÍské
konfederace' uvede také adresu svého zmocněnce V tuzemsku plo doruóování'3

Dojde-li ke změně údajů uvedených V ohlášení, je poplatnik nebo plátce povinen tuto

změnu oznámit do 15 dnů ode dne' kdy nastala'a

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

ct.4
Sazba poplatku

(1) Sazba poplatku ciní 480 Kč a je tvořena:

a) z óástky 250'- Kč za kalendářní rok a

b) z částky 23o,- Ké za kalendářnÍ rok. Tato ěástka je stanovena na základě
skuieóných nákladů obce předchozího kalendářniho roku na sběr a svoz
netřiděného komllnálního odpadu za poplatníka a kalendářnírok.

s 14a odst' 2 zákona o mísÍních poplatcích

s 14a odst' 3 zákona o míslnich poplatcich



(2)

(3)

skutečné náklady za rok 2012 na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu činilyj
302177,68 a by|y lozúčtovány takto:

Náklady 302 177'68 děleno 691 (670 osob s pobytem na územi obce + 21 počet staveb
určených k jndividuá]ní rekreaci, bytů a rodinných domů, Ve kterých neni hlášena
k pobytu žádná fyzická osoba) = 437 '3o4 Kč' Z iéto částky je stanovena sazba
poplatku dle ól' 4 odst' 1 písm' b) Vyhlášky Ve Výši 230 Kč.

V případě změny místa pobytu fyzické osoby' změny Vlastnictví stavby uÍčené
kindividuální rekfeaci, byiu nebo rodinného domu V průběhu kalendářního roku se
pop|atek platí v poměrné Výši' která odpovídá počtu kalendářních měsíců pobytu nebo
Vlastnictví V příslušném kalendářním roce' Dojde-|i ke změně v průběhu kalendářního
n]ěsíce, je pro stanoveni počtu měsíců rozhodný stav k poslednímu dnitohoto měsíce'5

čl.5
Splatnost poplatku

Poplatek je splatný jednorázově ato nejpozději do 31'3. příslušného ka|endářniho
roku.

Vznikne-li poplatková povinnost po daiu splatností uvedeném Vodst'']' je poplatek
splatný nejpozdějj do 15' dne měsíce' který následUje po měsíci, Ve kterém poplatková
povinnost Vznik|a, nejpozdějivšak do konce přislUšného kalendářního roku'

s 10b odst 5 zákona o mistních popatcích
s 11 odst' 1 zákona o místnich poplatcich

(1)

(2)

čl' 6
osvobození a úlevy

(1) od poplatku se osvobozují:
a) Dítě do 5 let' Hranice věku se počítá až do konce běŽného roku' Děti se stávají

poplatníkem V následujícím kalendářním roce' Sazba poplatku je Výši 50%'
Poplatník zap|atí dle Vyhlášky poplatek Ve Výši 240 Kč'

b) Poplainík starší80 let' Hlanice Věku se počítá až do konce běžného roku' Hranice
Věku se počítá až do konce běžného roku' osvobozen od poplatku je
V následujícím kalendářním roce' sazba poplatku je Výši 50%' Pop|atník zaplatí
dle Vyhlášky poplatek Ve Výši 240 Kč

c) osoby s trvalým pobytem V míste ohlaŠovny na adrese obecního úřadu' zámél
158' 517 43 Potštejn'

d) osoby V domovech důchodců a V léčebnácrr pro dlouhodobě nemocné' po
předložení potvzení o dlouhodobém umístění.

Čl- 7

Navýšeni poplatku

(1) Nebudou-li poplatky zaplaceny poplatníkem Včas nebo Ve spráVné Výši' Vyměří mU
obecní úřad poplatek platebním Výměrem nebo hromadným předpisným seznamem.6



(2) Včas nezaplacené nebo neodvedené poplatky nebo óást těchto poplatkť] může obecní

Úřad zvýšit aŽ na trojnásobeK toto zvýšeníje příslušenstvim poplatku''

Čl. 8
odpovědnost za zaplacení pop|atku

(1) Je-li poplatník Vdobě Vzniku povinnosti zaplatit poplatek nezletilý' odpovídají za
zaplacení poplatku tento poplatník a jeho zákonný zástupce spoleěně a nerozdilně;

zákonný zástupce má v takovérn případě stejné procesní postaveníjako poplatník.

(2) Nezaplatí-li poplatek poplatník nebo jeho zákonný zástupce' Vyměří obecní úřad
poplatek jednomu z nich.

čl. 9
Přechodné a zrušovací ustanovení

(1) Zrušuje se obecně záVazná Vyhláška č. 5 /2o12 o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru' přeplavy, třÍdéní, VyužíVání a odstraňování komunálních

odpadů' ze dne 19.11.201L

(2) Poplatkové povinnosti Vzniklé před nabytím účinnost této Vyhlášky se posuzuji podle

dosavadních práVních předpisů.

Čt. to
Úěinnost

Tato Vyhláška nabýVá účinnosti dne 1'Iedna2014.

l,4ilena Kaplanová
místostarostka
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