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OBEC IVA
Obecně závazná vyhláška č. 6/2010
o místním poplatku za provoz stému
hromažďování,
běru, přepravy, třídění,
yužívání a od traňování komunálních odpadů
Zastupitelstvo obce I aň
na svém za dání dne 14.pro ince 2010 u nesením č.6/201O
usneslo vydat na základě' 14, odst. 2 zákona č. 565/1990 b., o mí tních poplatcích, ve zněni
pozdějších předpisů, a v ouladu
. 10 pí m. d) a . 84 odst. 2 písmo h) zákona č. 128/2000
Sb. o obcích (obecní zřízení), e znění pozdějších předpi ů, tuto obecně závaznou vyhlášku
(dále jen" vyhláška"):

ČI. I

vodní ustanovení
I. Obec Ivaň touto vyhlá k u zavádí mí uní poplatek za pro oz systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, yužívání a od traňování komunálních odpadů (dále jen
"poplatek").
2. Řízení o poplatcích vykoná á bccní úřad (dále j n , právce poplatku").
I

ČI. 2
Poplatník
Poplatek za provoz sy tému hromažďo ání,
odstraňováni komunálnich odpadů platí: '

bčru, přeprav ,třídění, využí ání a

I. Fyzická o oba, která má v obci tr alý pobyt, za domácno t může být poplatek odváděn
společným zástupcem, za rodinný n b bytový dům vla tníkem nebo správcem tyto
osoby jsou povinny v obci oznámit jména a data narození o ob, za které poplatek
odvádějí,
2. Fyzická osoba, kt rá má ve la tnictví ·tavbu určenou nebo loužící k individuální
rekreaci, ve které není hlášena k trvalému pobytu žádná fyzická o oba má-li k této
stavbě vlastnické právo více o b, j ou povinny platit poplatek polečně a nerozdílně a
to ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu
ČI. 3
Ohla ovací povinno t
W

I. Poplatník je po inen ohlásit právci p platku znik
i poplatkové povinnosti
nejpozději do 15. dnů od dn ,kdy mu p vinno t platit tento poplatek vznikla,
případně doložit exi tenci kut čno tí zakládajících o vobození od poplatkové
povinno ti.
2. Poplatnik dle čl. 2 od t. 2 t to vyhlá ky j p vinnen ohlá it správci poplatku zejm.
příjmení, jméno, bydliště, popř. další adresy pro doručování evidenční nebo popisné
číslo stavby určené nebo sloužící k indviduální r kreaci není-li tato stavba označena

evidenčnim nebo popi ným čí lem, číslo parcel ni pozemku, na kterém je tato stavba
umístněna.
3. Stejným způ obem a ve tejné lhůtě j ou poplatníci povinni ohlásit správci poplatku
zánik své poplatkové povinno ti v důsledku změny trvalého pobytu nebo v důsledky
změny vlastnictví k stavb určené nebo loužící k individuální rekreaci.
4. Poplatník, který nemá sídlo nebo bydliště na území člen kého tátu EU nebo jiného
smluvniho státu dohody o evropském ho podářském prostoru nebo výcarské
konfederace, uvede krom údajů požado aných v od t. 2 adr u vého zmocněnce
v tuzemsku pro doručování ..
5. Dojde-li ke změně údajů uvedených
ohlá ení je poplatník povinnen tuto změnu
oznámit do 15 dnů od dne kdy na tala .•
ČI. 4
azba poplatku
1.

azba poplatku pro poplatníka p dle čl. 2 od t. 1 a 2 této vyhlášky činí 450,-Kč a je
tvořena:
a) z částky 200,- Kč za kalendářní rok
b) z částky 250,- Kč za kalendářní rok tano ené podle skutečných nákladů obce
předchozího roku na sběr a voz netříděného komunálního odpadu za poplatníka a
kalendářní rok

2.

kutečné náklady roku 2009 činily 236278,-Kč a byly rozúčtovány takto:
Počet osob trvalým pobytem na území obce je 512
Počet staveb urč ných nebo loužících k ind. r kr aci 1
áklady na jednoho poplatníka 452,-Kč

°

3. V případě změny mí ta tr aléh pobytu nebo změny vla tnictví stavby, která je určena
nebo slouží k ind. rekreaci v průběhu kal. roku e uhradí poplatek v poměrné výši,
která odpovídá počtu kal. měsíců pobytu nebo vlastnict í stavby v příslušném kal.
roce. Dojde-li ke změně v průb hu kal. m íce, je pro stanovení počtu měsíců
rozhodný stav na konci tohoto měsíce. \
ČI. S
platno t poplatku
1.

Poplatek pro poplatníka podle čl. 2 od t. I a 2 této vyhlášky je platný ve dvou
stejných splátkách a to vždy n [později do 28.2. a do 31.8. kalendářního roku.
2. Vznikne-li poplatková povinno t uvedeném vod t. I, j poplatek platný nejpozději
do 15. dne v měsici, který ná I duje po mě íci ve kterém poplatková povinnost
vznikla. ejpozději však do konce pří lušn 'ho kalendářního roku.

I § 14 odst. 3 zákona
565/1990
b., o mí mích poplatcích,
místních poplatcích")
2 § 10 odst. I zákona o mí tních poplatcích
1 § 14a odst. 2 zákona o místních poplatcích
• § 14a odst. 3 zákona o mí tních poplatcích
~ 10b odst. 4 zákona o mí tnich poplatcích
č.

ve mění pozdě] ích předpisu (dále jen "zákon o

ČI. 6
avýšení poplatku
1. Nebudou-li poplatky zaplac ny p platníkem ča nebo ve právné výši, vyměří mu
obecni úřad poplatek platebním výměrem."
2. Včas nezaplacené nebo n odvedené poplatky nebo
t těchto poplatků může obecní
úřad zvýšit až na trojnásobek, toto zvýšení je příslu enstvím poplatku.
čá

1

ČI. 7
Zrušovací ustanovení

Zrušuje se obecně závazná vyhláška bce Ivaň Č. 2/2007 o místním poplatku za provoz
systému shromažd ování, běru, přepravy, třídění, využíváni a od traňování komunálních
odpadů ze dne 28. 11.2007.

ČI. 8
činnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1.1.2011.
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tr Cetkovský
tarosta obce

Marek Smo~ka Ing.
místostarosta

Vyvěšeno na úřední desce dne:
Sejmuto z úředni desky dn :
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• § II odst. I zákona o místních poplatcích
1 § I I odst. 3 zákona o místních poplatcích
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