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212017,
obecně závaznávyh|áška é,.
o m í s tnim po pla t k uzapÍ o v o zsystémushr omaŽd'ování,sběr u,přepr avy '
komuná|níchodpadů
třidění,vyuŽívánía odstraňování
vydatna základě
zasedánídne 23. 11.2017usneslo
obce Čepíse na sv-ém
předpisů,
Zastupitelstvo
popt.tcích.vezněnípozdějších
;;í,ini"n
Sb.'
Ó.565/199o
zákona
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Sb.,oobcích(obecní
$ 14 odst.
č. 128t2ooo
zákona
h)
písm.
z
oost.
84
a
d)
písm.
S
jen
avsou|adus $ 10
,ě ,á,^,no,vyhlášku(dá|e ,,vyhláška..):
tutóobecn
předpisů,
pozdějších
zněnÍ
zřizení),ve
Č l .t
ÚvodnÍ ustanovení

shromaŽd'ování,
poplatekza pfovozsv;!ému.
(dá|etaké
(1) obec Čepítoutovyhláškouzauádímístní
odpadů
komunatňicn
a odstraňovánísběru, přepravy,třídění,vyuŽívání
,,PoPlatek").
(2)Řízeníopop|atcíchvykonáváobecníúřad11dálejen,,správcepoplatku..).

cl. z
PopIatník
(1)Poplatekzaprovozsy1tému.shromaŽďování,sběru,přepravy,třídění,vyu
platí:
odpadů
komuná|ních
a odstraňováni
a) fyzickáosoba,
1. kterámá v obcitrvalýpobyt,
poby.tcizinců na .územíČeské
2. které byl podle zákona upravujícího
pobytna dobu delšíneŽ
plvotentrvalýpobytnebo přechodný
repub|iky
9 0 dnů ,

3 . k t erá po dlezá konaupr avujícíhopobyt.cizincůnaúz
emíČe skér e p u b l i
3 měsíců,
cesre reóublikypřechodněpo dobude|ší
pobývána území
azy|
ochranapod|ezákonaupravujícího
4. kterébyla udě|enamezinárodní
ochranu
dočasnou
upravujícího
nebo doĎasná ochranapod|e zákona
cizinců,

rekreaci,byt
urěenouk individuální
kterámá ve vlastnictvístavbu
Íyzickáosoba,
k pobytuŽádnáfyzickáosoba,a to
nebo rodinnýdům,ve rtenýcňneni hlášena
určené
za jednufyzickouosouu;má-|ike stavbě
poptaíku
ve výšiodpovídajíci
osob,
více
právo
domuv|astnické
rekreaci,bytunebo rodinnému
k individuální
a nerozdílně.
spoIečně
1.oupJnny platitpop|atek
jednaosoba. Zafyzickéosoby
tvořícídomácnostmůŽepoplatekp|atit
(2) Zafyzickéosoby
nebo správce.
p|atitv1astník
Žijícív rodinnéňnebo bytovémdomě můŽePop|atek
b)

1 ,l4 odst' 3 zákona o místníchpop|atcích
5

osoby, kteréplatípoplatekza vícefyzickýchosob, jsou povinnysprávci pop|atku
a data narozeníosob, za kterépop|atek
oznámitjméno,popřípadějména,příjmení
pIatí.
ěl. g
ohlašovacípovinnost
(1) Pop|atníkje povinen ohlásit správci pop|atkuvznik své poplatkovépovinnosti
vznik|a,případně
do 15 dnůode dne,kdy mu povinnostp|atittentopop|atek
nejpozději
nárok na osvobozenínebo ú|evuod
zakládajících
doIoŽitexistenciskutečností
poplatku.
(2) Poplatníkd|e č|.2 odst. í tétovyhláškyje povinenoh|ásitsprávci pop|atkujméno,
jména,
popřípadě
adresyprodoručování.
další
popřípadě
místopobytu,
a příjmení,
je povinenoh|ásittakéevidenční
nebo
(3) Pop|atník
d|e čl.2 odst.1 písm.b) vyh|ášky
rekreacinebo rodinnéhodomu; není-|i
popisnéčís|ostavby určenék individuá|ní
uvede pop|atník
nebo popisnýmčís|em,
stavbanebo dům označenaevidenčním
je tatostavbaumístěna.
V případěbytuje pop|atník
parce|ní
pozemku,na kterém
čís|o
stavby,ve kterése byt nacházi,a čís|o
povinenohlásitorientační
nebo popisnéčís|o
popisumístěnív
budově,pokudnejsoubytyočís|ovány.
bytu,popřípadě
jsou pop|atníci
povinnioh|ásitsprávcipop|atku
(4) Stejnýmzpůsobema ve stejné|hůtě
změny
povinnostiv důs|edku
změny pobytunebo v důs|edku
zánik své pop|atkové
domu.
rekreaci,bytuneborodinnému
k individuá|ní
v|astnictví
ke stavběurčené
státu Evropskéunie,
(5) Poplatník,
na územíčlenského
kteý nemá síd|onebo byd|iště
jinéhosm|uvního
prostorunebo Švýcarské
hospodářském
státuDohodyo Evropském
konfederace,
uvedetakéadresusvéhozmocněncev tuzemskuprodoručování.
je pop|atník
povinentuto změnu
(6) Dojde.|ike změně údajůuvedenýchv oh|ášení,
oznámitdo 15 dnůodedne,kdynasta|a.

č l .+
Sazba poplatku
(1) Sazbapop|atku
450 Kča je tvořena:
činí
roka
a) z částky250 Kčza ka|endářní
b) z částky20o Kč za ka|endářnírok. Tato částkaje stanovenana zák|adě
skutečnýchnák|adůobce předchozíhoka|endářníhoroku na sběr a svoz
rok.
netříděného
komuná|ního
odpaduza pop|atníka
a kalendářní
(2) Skutečné
nák|adyza rok2016na sběr a svoz netříděného
komuná|ního
odpaduěini|y:
202 368,66Kča by|yrozúčtovány
takto:
Náklady202 368,66Kčdě|eno446 (441osob s pobytemna územíobce + 5 staveb
určenýchk individuá|ní
rekreaci,bytůa rodinnýchdomů,ve kteých není h|ášena
k pobytužádnáfyzickáosoba)= 453,74Kč.Ztétočástkyje stanovenasazba pop|atku
d|ecl. 4 odst'1 písm.b) vyh|ášky
ve výši200 Kč.
(3) V případězměny místa pobytu fyzickéosoby, změny v|astnictví
stavby určené
k individuá|ní
rekreaci,bytu nebo rodinného
domu nebo změny umístění
v průběhu

platívpoměrné
výši,kteráodpovídápočtuka|endářních
rokuse pop|atek
ka|endářního
roce. Dojde-|ike
ka|endářním
v přís|ušném
nebo umístění
měsícůpobytu,v|astnictví
počtuměsícůrozhodnýstav
měsíce,je pro stanovení
změněv průběhukalendářního
dnitohotoměsÍce.
k pos|ednímu

ct.s
Splatnost poplatku
roku,
kalendářního
(1) Poplatekje splatnýjednorázověnejpozdějido 30. 4. přís|ušného
přís|ušného
30.
9.
4.
a
do
30.
do
vŽdy
nejpozději
sp|átkách,
nebo ve dvou stejných
roku.
ka|endářního
(2) Vznikne-|ipop|atkovápovinnostpo datu sp|atnostiuvedenémv odst. 1, je pop|atek
do 15.dne měsíce,kteý následujepo měsíci,ve kterémpoplatková
splatnýnejpozději
roku'
ka|endářního
povinnost
všakdo koncepřís|ušného
vznik|a,nejpozději

c t .6
osvobozenía ú|evy
(1)

je osvobozenafyzická
která
osobad|eě|.2 odst.1 písm.a) tétovyh|ášky,
od pop|atku
je
zařízenípro
a) umístěnado dětskéhodomovapro děti do 3 |etvěku, ško|ského
pro preventivně
zaťízenÍ
výchovynebo ško|ského
výkonústavní
nebo ochranné
péči
nebosm|ouvy,
na zák|aděrozhodnutísoudu
výchovnou
pomocna zák|aděrozhodnutí
okamŽitou
b) umístěna
do zařizeníprodětivyŽadující
působností,
zákonného
rozšířenou
soudu, na Žádost obecníhoúřaduobce s
zástupcedítětenebonez|eti|ého,
nebo
postiŽením,
domověpro seniory,
c) umístěna
v domověpro osobyse zdravotním
byd|ení'
reŽimemnebochráněném
domověse zvláštním

(2) od poplatkuse dále osvobozuje:
do věku 1 roku,
a) pop|atník
d|eč|.2 odst.1 písm.a) tétovyhlášky
obce
b) pop|atník
d|ečl'2 odst.1 písm'a) tétovyh|ášky,
kteÚ pobývámimoúzemí
dé|eneŽ6 po sobějdoucíchka|endářních
měsícŮ,
přih|ášený
79,
c) pop|atník
k pobytuna oh|ašovně
obecníhoúřaduČepíč.p'
(od 1. |edna
d) pop|atník
umístěný
ce|oročně
dle čl.2 odst.1 písm.a) tétovyh|ášky
zdravotní
do 31' prosincepřís|ušného
ka|endářního
roku) vzařÍzení|ůŽkové
péče2
pop|atcích3,
neuvedeném
v zákonuo místních
(od 1. |edna
e) poplatník
d|eč|.2 odst.1 písm.a) tétovyh|ášky
umístěný
ce|oročně
do 31. prosincepřís|ušného
ka|endářního
zařízení
roku)v pobytovém
sociá|ních
poplatcíchs.
sIuŽeba
neuvedeném
v zákonuo místních

)

5

$ 9 zákona č. 37212011Sb., o zdravotníchs|uŽbácha podmínkáchjejich poskytování,ve znění pozdějších
předpisů
$ 10b odst. 3 zákona o místníchpop|atcích
zákon č.108/2006Sb., o sociá|níchs|uŽbách,ve znění pozdějšíchpředpisů
$ 10b odst. 3 zákona o místníchpop|atcích

papíru,
kteý je zapojendo systémutříděníp|astů,
(3) Úleva se poskytujepop|atníkovi,
pyt|ů,
a to následovně:
do označených
kartonů
kovů,sk|aa nápojových
- zakaŽdý1 kg p|astů
se sazba sniŽujeo 1 Kč
. za kaŽdý1 kg nápojovéhokartonuse sazba sniŽujeo 1
Kč
. za kaŽdý,t kg papíruse sazba sniŽujeo 1 Kč
- zakaŽdý1 kg kovuse sazba sniŽujeo 1 Kč
- za kaŽdý1 kg sk|ase sazba sniŽujeo 1 Kč
250,-Kč.
do maximálnívýše
Úleva se poskytuje

Čl.z
Navýšenípoplatku
pop|atkyzaplacenypop|atníkem
včasnebo ve správnévýši,vyměřímu
( 1 ) Nebudou-|i

správce poplatku pop|atek p|atebnímvýměrem nebo hromadnýmpředpisným
seznamem.
můŽesprávce
pop|atky
nebočásttěchtopop|atků
(2) Včasnezaptacené
neboneodvedené
je příslušenstvím
pop|atku.
pop|atku
totozvýšení
zvýšitaŽ na trojnásobek;
č l .g
odpovědnost za zaplacení poplatku
ktenýje ke dni sp|atnostinez|eti|ý
( 1 ) Vznikne-|inedop|atekna pop|atkupop|atníkovi,

omezenve svéprávnosti
nebo kteý je ke dni sp|atnosti
a nenabylp|nésvéprávnosti
jeho
jmění,
přecházípop|atkovápovinnost
spravující
a by| mu jmenovánopatrovník
zákonnýzástupce
zástupcenebotohotoopatrovníka;
tohotopop|atníka
na zákonného
pop|atník'
postaveníjako
neboopatrovník
má stejnéprocesní

(2) V případěpodle odstavce1 vyměřísprávce pop|atkupoplatekzákonnémuzástupci
pop|atníka.
neboopatrovníkovi
(3) Je-|i zákonnýchzástupcůnebo opatrovníků
více, jsou povinni p|nit pop|atkovou
povinnost
spo|ečně
a nerozdílně.

čt.g
a zrušovací
ustanovení
Přechodné
povinnostivzniklépřed nabytímúčinnost
(1) Pop|atkové
tétovyhláškyse posuzujípod|e
právních
předpisů.
dosavadních
pop|atkuza'provozsystému
(2) Zrušujese obecnězávaznávyh|áŠka
o místním
č.112016,
shromaŽd'ování,
sběru, přepravy,třídění,vyuŽívánía odstraňováníkomuná|ních
odpadů,
ze dne 21.|istopadu
20,t6.

č l .t o
Účinnost
Tatovyh|áška
nabýváúčinnosti
dne 1. |edna2018.

Mgr,RobertRitschel
místostarosta

Vyvěšeno
na úřední
desce dne:27.11.2017
Sejmuto
z úřednídesky
dne:
Zveřejnění
by|oshodněprovedenona e|ektronické
Úřednídesce.

