
obecně závazná vyhláška obc e Cheznovice
č.2/2007

o místním poplatku za provoz systému shromažd'ování, sběru, přepravy,
třídění' využívání a odstraňování komunálních odpadů.

Zastupitelstvo obce Cheznovicevydávádne27. |1,2OO7 nazékladě $ 14odst. 2zékona
č, 56511990 Sb., o místních poplatcích, ve znění zákona č. 320l2OO2 Šb. u ,, souladu
s ustanoveními $ 10 písm.d ) zákona č. 12812000 Sb., o obcíclr (obecní zŤízení), ve znění
zákona č. 31312002 Sb. a $ 84 odst. 2 písrn. i) zákona č. I28l2O0 Sb., o obcíclr (obecrrí
zŤízení), tuto obecně závaznou wlrláš]<u.

. 
Čl. 1

Zavedení a správa poplatku

1) obec Cheznovice vybírá místní poplatek zapÍovoz systému shromaŽd'ování, sběru,
pi.epravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů (dále jen poplatek).

2) Výkon spr.ávy poplatku provádí obecní uŤad Cheznovice (dále jen splávce poplatkrr).

Čt. z
PopIatník

Poplatek platí:
a) fyzická osoba, která má v obci trvalý pob}'t, za d'omácnost může být poplatek odveden
společným zástupcem, zarodinný dťun vlastníkem, týo osoby jsor-r povirrny obci oznámit
jrnéna a datanarození osob, které poplatek odvádějí,

b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou nebo slouŽící k individuální rekreaci,
ve které není hlášena k trvalému pobyrLr žádná ýzickáosoba, má-li k této stavbě vlastnické
právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně anerozdí|ně, a to ve r,yši odpovídající
poplatku za jednu $'zickou osobu.

Čt. s
Sazba poplatku

1) Sazba poplatku pro poplatníka podle Čl. 2 písm. a) a b) této vyhlášky činí 500,. Kč
aje tvořena:
a) z částky 250,-Kč za kalendářní rok a
b) z částky 250 ,- Kč za kalendářní rok. Tato částka j e stanovena j ako podíl skutečrrýcli
nákladů mirrulélro roku na sběr a svoz netříděrrého konrunálního oclpa.du a počtu poplatrríkťr
zjištěrrénru k clatu 31. 10' 2007 takto:

skutečné náklady: 336 063'- Kč
počet poplatníků: 856
skutečný náklad na 1 poplatníka 393,- Kč



2) V případě změny místa trvalého pobýu nebo změny vlastnictví stavby, která je určena

nebo slouží k individuální rekreaci v pruběhu kalendářního roku, se uhradí poplatek

v poměrné výši' která odpovídá počtu kalerrdářních měsíců pobýu nebo vlastnictví stavby

v příslušném kalendářním roce. Dojde-li ke změně v průběhu kalendářního měsíce, je pro

stanovení počtu měsícťr rozhodný stav na konci tohoto měsíce.

Ó .q
osvobození

1) Od poplatku jsou osvobozeny :
a) osoby s průkazkouZTP1P
b) osoby, jejíž místern trvalého pobýu je ohlašovna

..2)Yzníknároku na osvobození od poplatkrr je poplatník povinen oznámitpísemně rrebo ústně
do protokolu správci poplatku, ato ve lhůtě 15 dnů ode dne, kdy nastala skutečnost
zakláda1ící nárok na osvobození. Ve stejné lhůtě je poplatník povinen oznámit zán1k nároku
na osvobození.

Čt. s
Splatnost poPlatku

1) Poplatek pro poplatníka podle Čl. z pism. a) a b) této vyhlášky je splatný jednorázově,

nejpozději do 30. června běžného roku.

Čt. o
ohlašovací povinnost

1) Poplatník podle Č1' 2 písm.a) této lyhlášky je povinen ohlásit správci poplatku zánikjelio
poplatkové povinnosti v dťrsledku změny trvalého pobytu v obci, a to nejpozději clo 15 dnťr
ode dne, kdy tato zména nastala'

2) Poplatník podle Čl. 2 pism. b) této vyhlášky je povinen ohlásit správci poplatku vznik nebo
zánik jelro poplatkové povinnosti v důsledku změny vlastnictví ke stavbě určené nebo slor.rŽící
k individuální rekreaci, a to nejpozději do 15 dnů ode dne kdy tato změna nastala'

Čt .7

Nebude.li poplatek zap|acenvčas nebo ve správné výši, vyměří správce poplatku poplatek
platebním ýměrem a mťrže zvýšit včas nezaplacený poplatek aŽ o 50oÁ. Vyměřerrý poplatek
se zaokr.ouhluje na celé koruny nahoru'
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Čt. s

Tomu, kdo nesplní ve lhůtě stanovené touto vyhláškou nebo rozhodnutím povinnost

nepeněŽité povahy, můŽe správce poplatku uložit pokutu podle ustanovení $ 37 zakona

č.337l|992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů.

cl .9

Pokud poplatník nesplní svoji oznamovací (poplatkovou) povinnost určerrou tottto obecně

závaznolvyhláškou' Ize dluŽný poplatek vyměřit do tr'í let od konce kalerrdářního roku,

ve kterém oznamovací (poplatková) povinnost vznikla.

Čt. ro

Správce poplatku můŽe nazžk|aďě žádosti poplatníka v jednotli'v.ých případech poplatek sníŽit

nebo prominout, ato z důvodu zmírnění nebo odstranění tvrdosti'

ct. 11

Touto obecně závaznouvyhláškou se zrušuje obecně závaznávyhláška obce Cheznovice
č.2l20ot ze dne 6. |2.200I. novela ozv č. ll2002 z 11. 4.2002 a novela ozv č,. I/2004
z  24 .11 .2004.

Tato obecně závaznávyhláška nabýváúčinnosti dne 1. ledna 2008.

Hana Stupková
starostka

Vlastimil Huml
místostarosta

Vyvěšeno dne: ď'?, /í, ( 0 0}
Sejrnuto dne:
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