OBEC JANKOV
obecně závaznávyh|áškač,.112014
poplatkuza p?ovozsystémushromažďování,
o mÍstním
sběru, přepravy,
třídění'využívání
a odstraňováníkomunálníchodpadů
Zastupite|sfuo
obceJankovse na svémzasedánídne 17. května2014usnesením
č.4

usnes|ovydatna zák]adě$ 14 odst.2 záRonač.565/1990Sb., o místních
pop|atcích,
ve
předpisů,
zněnípozdějších
a vsou|adus s 10 písm.d) a S &4 odst.2 písm.h) zákonač.
128/2000Sb. o obcÍch(obecnízřízení), ve znění pozdějších
předpisů, tuto obecně
(dá|ejen
závaznouvyh|ášku
'vyhláška.):

čt.t
Úvodníustanovení
(1) obec Janko touto vyh|áškouzavádí místní pop|atek 7a provoz systému
shromaŽďování,
sběru, přepravy,třídění,využívání
a odstraňováníkomuná|níďt
(dálejen
odpadů
'pop|ateK).
(2) Řízenío pop|atcích
vykonáváobecníúřad.í

čt.z

PopIatník
(1) Pop|atekza pÍovozsystémushromažďování,
sběru,přepravy,třídění,
vyuŽívání
p|atí2:
a odstraňování
komuná|ních
odpadů
a) fyzickáosoba,

'

pobyt,
1. kteÉmá v obcitrva|ý
2. kteréby| podle zákona upravujícího
pobyt cizincůna územíČeské
povo|entrva|ýpobytnebopřechodnýpobytna dobude|šínež
repub|iky
90 dnů,
pobytcizincŮna rizemíČeské
3. kterápodleákona upravujícího
repub|iky
pobwá na území
přechodněpo dob'rde|ší
České
repub|iky
3 měsíců,
4. kteréby|audělenamezínárodní
ochranapod|ezákona upravujícího
azy|
nebo doěasná ochranapod|ezákona upravujícího
doěasnouochranu
cizinců,
b) flpickáosoba,kterámá ve vlastnictví
stavbuurčenou
k individuá|ní
rekreaci,byt
neborodinnýdům,ve kterýchneníh|ášenak pobytuŽádnáfyzickáosoba,a to
pop|atku
ve výšiodpovídající
za jednufyzickouosobu;má.|ike stavběurěené

' s 14 odst. 3 zákona č.565/1990Sb., o m|sÍtíďtp@tciďr, ve zněnl pozdějšiďrpředpisů(dá|ejen
'zákon
o místnichpoplatcích")
, 1ob odst. 1 ákona o mistn|ďrposatcíďr
s

@

k individuální
rekreaci,bytuneborodinnému
právovíceosob,
domuvlastnické
jsoupovinnyp|atitpop|atek
spo|ečně
a nerozdílně.
pop|atek
Zaýické osobytvořící
p|atitjednaosoba.zatw.ckéosoby
domácnostmůže
Žjícív rodinnémnebo bytovémdomě můŽepop|atekplatitv|astníknebo správce.
osoby, kteÉplatípoplatekza vícefyzickýchosob, jsou povinnyobecnímuúřadu
oznámitjméno,popřípadějména,příjmení
a data narozeníosob,za kteÉpop|atek
p|atí.3

čl.s

oh|ašovacípovinnost
(1) Pop|atníkje povinen ohlásit správci pop|atkurrznik své pop|atkové
povinnosti
neipozdějido 30 dnŮode dne,kdymupovinnostp|atittentopoplatekrznikta,případně
doložitexistenciskutďností zak|ádajících
nárok na osvobozenínebo ú|evuod
poplatku.
(2) Pop|atník
je povinenoh|ásitspÉvcipoplatkujméno,
d|e ěl. 2 odst. 1 tétovyh|ášky
jména,
popřípadě
plíjmení,
pobytu,
popfipaděda|ší
a
místo
adresyprodoručování.
(3) Poplatníkd|e ě|.2 odst. 1 písm.b) vyh|ášky
je povinenohlásittakéevidenční
nebo
popisnéčís|ostavby urěenék individuá|ní
rekreacinebo rodinnéhodomu;není.|i
stavba nebo důmoznačenaevidenčním
nebo popisnýměís|em,uvede pop|atník
parce|ní
je tatostavbaumístěna.
pozemku,na kterém
čísto
V případěbytuje pop|atník
povinenoh|ásitorientaění
nebopoplisné
čís|o
stavby,ve kterése byt nachází,a čÍslo
popisumístění
bytu'popřípadě
v budově,pokudnejsoubytyočís|ovány.
(4) Stejnýmzpůsobema ve stejné|hůtě
jsou pop|atníci
povinnioh|ásitsprávcipop|atku
povinnostiv důs|edku
zánik své pop|atkové
změny pobytunebo v důsledkuzměny
v|astnictví
ke stavběurčené
k individuá|ní
rekreaci,bytuneborodinnému
domu.
(5) Pop|atník,
kterýnemá sídlonebo byd|iště
na územíč|enského
státu Evropskéunie,
jinéhosm|uvního
státuDohodyo Evropském
prostoruneboŠvýcarské
hospodářském
konfederace,
uvedetakéadresusvéhozmocněncev tuzemskuprodoruěování.l
(6) Dojde-|ike změně údajůuvedenýchv oh|ášenÍ,
je pop|atník
povinentuto změnu
oznámitdo 15dnŮodedne,kdynasta|a.5

čl.n

Sazba poplatku
(1) Sazbapoplatkuěiní500,.Kča je tvořena:
a) z částky250. Kčza ka|endářrrí
roka
b) z částky250'- Kč za ka|endářnírok. Tato ěástka je stanovenana základě
skuteěnýchnák|adůobce předchozíhokalendářníhoroku na sběr a svoz
netříděného
komuná|ního
odpaduza poplďníkaa ka|endářní
rok.
3 í0bodst.2 ákona o míshíďrpop|atďďr
s
. 14aodst.2ákona o místníďr
pop|atcíďr
s
5 í4aodst'3 ákona o místníďt
pop|atcíďr
$

(2) Skutečné
nákladyza rok2013na sběr a svoz netříděného
komuná|ního
odpadučinily:
19 000,.Kě a by|yrozúčtovány
takto:
Nák|ady19 000,.Kčdě|eno49 (32po&t osobs pobytemna území
obce + 17 počet
staveb určenýchk individuálnírekreaci,bytůa rodinnýchdomů,ve ktenýchnení
h|ášenak pobytuŽádnátyzickáosoba)= 387,.Kč.z tétočástkyje stanovenasazba
poplatku
d|eě|.4odst.í písm.b)vyh|ášky
ve výši250,.
Kč.
(3) V případězměny místapobytufyzickéosoby, změny v|astnictví
stavby urěené
k individuá|ní
rekreaci,bytu nebo rodinného
domu v prŮběhukalendářního
roku se
poplatekp|atív poměrné
výši,kteráodpovídápoětukalendářních
měsícupobytunebo
v|astnictví
v přís|ušném
ka|endářním
roce.Dojde.|ike změněv pruběhuka|endářního
je
pro
počtu
měsíce,
stanovení
měsíď rozhodnýstavk poslednímu
dnitohotoměsíce.6

ěl. s

Splatnoetpoplatku
(1)

Poplatek je sp|atný jednorázově ato
kalendářtíhoroku.

nejpozději do 3í. března příslušného

(2) Vznikne.|i pop|atkovápovinnost po datu sp|atnostiuvedenémvodst. 1, je pop|atek
splatnýnejpozdějido 15. dne měsíce,kterynásledujepo měsíci,ve kterémpop|atková
povinnostvznik|a,nejpozdějivšakdo konce pffs|ušného
ka|endářníhoroku.

Čt.
e

pop|atku
Navýšení
(1)

NebudouJi pop|atkyzaplaceny poplďníkemvčas nebo ve správnévýši' vyměří mu
obecníúřadpop|atekplatebnímvýměremnebo hromadnýmpředpisnýmseznamem.7

@

Včas nezap|acenénebo neodvedenépop|atkynebo částtěchto pop|atkůmŮŽe obecní
úřada{šit aŽ na trojnásobek;totozvýšeníje přís|ušenstvím
poplatku.8

ět.z

odpovědnost za zap|acenÍpoplat<u
(1) Je-li pop|atník
v době wniku povinnostizap|atitpop|ateknezleti|ý,odpovídají
za
zap|acenípop|atkutentopop|atník
a jeho zákonnýzástupcespo|ečně
a nerozdílně;
případěstejnéprocesní
zákonnýzástupcemá v takovém
jakopop|atník.g
postavení
pop|atekpop|atník
nebo jeho ákonný zástupce,vyměříobecnÍúřad
@ Nezap|atí-|i
jednomuz nich.ío
pop|atek
6 10bodst.5 ákona o m|stníďr
pop|atclďr
s
7g tí odst'í zákonao mlstníďt
pop|atcíďr
8g tt odst.3ákona o mistníďr
poplatcíďr
, 12odst.1 ákona o místníďr
pop|atclch
s
pop|atcÍďr
'0$ 12odst.2ákona o místníďt

r

čl.g
Přechodné a zrušovacíustanovení
Zrušujese obecnězávaznávyh|áška
ě,.a2u1, ze dne 1. listopadu20,|1o místním
pop|atku
provoz
za
systémushromaŽďování,
sběru, přepravy,třídění,využívání
a odstraňování
komunálních
odpadů
povinnostiyzniklépřed nabytímúěinnosttétovyhláškyse posuzujípod|e
Pop|atkové
právních
předpisů'
dosavadních
ěl. g
Úěinnogt
Tatovyh|áška
nabýváúčinnosti
dne 1.7.2014

.h**".
místostarosta

Vyvěšenona úřední
desce dne:18.5.2014
Sejmutoz úřední
deskydne:3. 6.2014
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