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oBEc ČepÍ
obecně závazná vyh|áška č,.212012,
o mÍstnímpop|atkuza provozsystému shromažd'ováni,sběru, přepravy'
třídění,vyuŽívánía odstraňováníkomuná|níchodpadů
obceČepíse na svémzasedánídne 20. 11.2012usneslovydatna základě$
Zastupitelstvo
předpisů,
a
ve zněnípozdějších
pop|atcích,
Sb., o místních
14 odst.2zákona č.565i199o
Sb.' oobcích(ob e cn í
. a S 8 4 odst.2písm.h) zákonač.128l2o0o
v so u | a d us $ 1 0 pís md)
jen ,,vyh|áška..):
(dá|e
vyhlášku
předpisů,
tutoobecnězávaznou
ve zněnípozdějších
zřízení),

Č l .t
ÚvodníustanovenÍ
(1)

obec Čepítouto vyh|áškouzavádímístnípoplatekza provoz systémushromaŽd'ování,
jen
sběru, přepravy,iřidění, vyuŽívánía odstraňováníkomuná|níchodpadů (dále
,,poplatek").

(2)

vykonáváobecníúřad.1
Řízenío poplatcích

Čl.z
PopIatník
(1)

Pop|atek za provoz.systému shromaŽďování,sběru, přepravy, třídění,vyuŽívání
odpadůplatí.:
komunálních
a odstraňování
a) fyzickáosoba,
1' která má v obci trvalýpobyt,
2. které byl pod|e zákona upravujícíhopobyt cizinců na území České
repub|ikypovolentrvalýpobyt nebo přechodnýpobyt na dobu de|šíneŽ
90 dnů'
.
pobyt cizincůna územíČeskérepubliky
3' která podle zákona upravujícího
3 měsíců,
pobývána územíČeskérepub|ikypřechodněpo dobu de|ší
azy|
4. kterébyla udělena mezinárodníochrana pod|ezákona upravujícího
ochranu
doÓasnou
nebo dočasná ochrana podle zákona upravujícÍho
cizinců,
rekreaci,byt
stavbu určenouk individuá|ní
b) fyzická osoba, která má ve v|astnictví
nebo rodinnýdům,ve kterychnení hlášena k pobytu Žádná fyzická osob, a to
poplatkuza jednu fyzickou osobu; má-|i ke stavbě určené
ve výši odpovídající
rekreaci,bytu nebo rodinnémudomu vlastnicképrávo více osob,
k individuální
jsou povinnyp|atitpoplatekspolečněa nerozdílně.

ve znění pozdějšichpředpisů(dá|ejen ,,zákon
pop|atcích,
s t+ odst. 3 zákona č. 565/199oSb., o mÍstních
poplatcích..)
o místnÍch
. 10b odst. 1 zákona o místníchpop|atcích
s
.

Za fyzickéosoby tvořícídomácnost můŽepoplatekplatitjedna osoba. Za fyzickéosoby
vrodinném nebo bytovémdomě můŽe poplatek platit vlastník nebo správce.
Žť1ící
osoby, které platí pop|atekza více fyzických osob, jsou povinny obecnímu úřadu
a data narozeníosob, za kterépop|atek
oznámit jméno, popřípadějména,př,rjmení
p|atí.
Č l .g

ohIašovacípovinnost
Poplatníkje povinen oh|ásit správci poplatku vznik své poplatkovépovinnosti
nejpozdějido 15 dnů3ode dne, kdy mu povinnostp|atittentopoplatekvznikla,případně
doloŽit existenci skutecností zakládajícíchnárok na osvobození nebo ú|evu od
poplatku.
(2) Pop|atníkd|e č|.2 odst. 1 tétovyhláškyje povinen oh|ásitsprávci pop|atkujméno,
místopobýu, popřípaděda|šíadresy pro doručování.
popřípadějména,a příjmení,
(v ustanovení lze uvést i datšíúdaje rozhodné pro stanovení výše poplatkové

(1)

povinnostl

(3) Pop|atníkdle č|.2 odst. 1 písm.b) vyhláškyje povinenoh|ásittakéevidenčnínebo

rekreaci nebo rodinnéhodomu; není-|i
popisnéčís|ostavby určenék individuá|ní
stavba nebo dům označen evidenÓnímnebo popisným čís|em'uvede pop|atník
parce|níčíslopozemku,na kterémje tato stavbaumístěna.V případěbytuje poplatník
nebo popisnéčís|ostavby' ve kterése byt nachází,a čÍslo
povinen ohlásit orientační
stavba,
Není-|i
bytu,popřípaděpopisumístěnívbudově,pokudnejsoubytyočíslovány.
uvede poplatník
nebo popisnýmčís|em,
ve kterése byt nachá1í,označenaorientačním

(4)

(5)

(6)

parce|nÍ
čístopozemku,na kterémje umístěnastavbas bytem.
Stejnýmzpůsobema ve stejnélhůtějsou poplatnícipovinnioh|ásitsprávci pop|atku
zánik své pop|atkovépovinnostiv důsledkuzměny pobytu nebo v důs|edkuzměny
domu.
rekreaci,bytunebo rodinnému
k individuální
ke stavbě určené
vlastnictví
Pop|atník,kteý nemá sídlo nebo bydlištěna územíčlenskéhostátu Evropskéunie,
jinéhosm|uvníhostátu Dohody o Evropskémhospodářskémprostorunebo Švýcarské
konfederace,uvede takéadresu svéhozmocněnce v tuzemsku pro doručování.o
je pop|atník
nebo p|átcepovinentuto
Dojde-|ike změně údajůuvedenýchv oh|ášení,
změnu oznárnitdo 15 dnůode dne, kdy nasta|a.s

čl.a
Sazba poPlatku
(1)

550 Kča je tvořena:
činí
Sazbapoplatku
roka
a) z částky 25o,.Kóza ka|endářní

Ministersvovnitra
Pozn' pro obec: Nelze stanovit|hůtukratšíneŽ 8 dnů (viz S 32 odst. 2 daňovéhořádu).
,l
stanovitIhůtuminimá|ně 5 dnů.
doporučuje
i s t+a odst.2 zákona o místníchpoplatcích
pop|atcích
" 5 14a odst. 3 zákona o místních

.

b)

z Óástky 300,- Kč za ka|endářnírok. Tato částka je stanovena na zák|adě
skutečnýchnák|adůobce předchozíhokalendářníhoroku na sběr a svoz
rok.
netříděného
komuná|ního
a ka|endářní
odpaduza poplatníka

(2) S k u t e č n néá k | a d yz a r o k 2 0 1 1 n a s b ě r a s v o z n e t ř í d ě n é hkoo m u n á | n í hood p a d uč i n i l y :
248 571 Kča byly rozúčtovány
takto:
Nák|ady248571 Kč dě|eno 435 (422 - početosob s pobytemna územíobce + 13 početstaveb určenýchk individuá|ní
rekreaci,bytůa rodinnýchdomů,ve kteých není
h|ášenak pobytuŽádná fyzickáosoba)= 571,42Kč.Ztéto částkyje stanovenasazba
pop|atkudle č|.4 odst.1 písm.b) vyh|ášky
ve výši300 Kč,
(3)

V případě změny místa pobytu fyzické osoby, změny v|astnictvístavby určené
k individuá|ní
rekreaci,bytu nebo rodinnéhodomu v průběhukalendářníhoroku se
poplatekplatív poměrnévýši,která odpovídápočtuka|endářních
měsícŮpobytunebo
v|astnictví
v přís|ušném
kalendářnímroce. Dojde-|ike změně v průběhukalendářního
poÓtu měsícůrozhodnýstav k pos|ednímu
dnitohotoměsíce.6
měsíce,je pro stanovenÍ

Čl.s
Splatnost poplatku
(1)

ka|endářního
Pop|atekje sp|atnýjednorázověa to nejpozdějido 30. 4. přís|ušného
roku nebo ve dvou stejných sp|átkách,vŽdy nejpozdějido 30. 4. a do 30. 9.
přísIušného
ka|endářního
roku.

(2)

Vznikne-|ipoplatkovápovinnostpo datu sp|atnostiuvedenémv odst. 1, je pop|atek
sp|atnýnejpozdějido 15. dne měsíce,kteý následujepo měsíci,ve kterémpoplatková
povinnostvznikla,nejpozdějivšakdo konce přís|ušného
roku.
kalendářního

Čl.o
osvobozenía úlevy
(1)

od poplatku
se osvobozují:
a)
b)

děti do věku 1 roku
po ce|ýkalendářnírok mimo obec Čepív některémsociá|ním
osoby Žijící
zařízení

Čl.z
Navýšení popIatku
(1)

Nebudou-|ipop|atkyzaplaceny poplatníkemvčas nebo ve správnévýši,vyměří mu
obecníúřadpoplatekp|atebním
výměremnebo hromadnýmpředpisnýmseznamem.'

(2) Včas nezaplacenénebo neodvedenépoplatkynebo částtěchtopoplatkůmůŽeobecní
pop|atku.8
úřadzvýšitaŽna trojnásobek;
totozvýšeníjepřís|ušenstvím

3, s
$
"s

poplatcÍch
loo odst.5 zákonao místních
pop|atcích
11 odst,1 zákonao místních
'l1 odst.3 zákonao místnÍch
poplatcích

cl.8
odpovědnost za zap|acenípoplatku
( 1 ) Je-|i pop|atník
v době vzniku povinnostizap|atitpop|ateknez|etilý,
odpovídají
za
zap|acení
pop|atku
tentopop|atník
a jeho zákonnýzástupcespolečněa nerozdí|ně;
zákonnýzástupcemá v takovém
případěstejnéprocesnípostaveníjako
pop|atník,
(2) Nezap|atí-|i
pop|atekpop|atník
nebo jeho zákonnýzástupce, vyměří obecníÚřad
poplatek
jednomuz nich.
čl'g
Přechodné a zrušovacíustanovení
( 1 ) Zrušuje
se obecnězávaznávyh|áška
č.3't2o11
, ze dne4. 1. 2011.
\z)

Pop|atkové
povinnostivznik|épřed nabytímúčinnost
tétovyh|áškyse posuzujípod|e
dosavadních
právních
předpisů.

Čt.to
Účinnost
Tato vyh|áškanabýváúčinnosti
dne 5. 12.2012.
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