obecně závazná vyhláška obce Cheznovice

č.2/2007

o místnímpoplatku za provoz systémushromažd'ování,sběru, přepravy,
třídění'využívánía odstraňováníkomunálních odpadů.
Zastupitelstvoobce Cheznovicevydávádne27. |1,2OO7 nazékladě 14odst.2zékona
$
č,56511990Sb., o místních
poplatcích,ve znění zákonač.320l2OO2Šb.u ,, souladu
s ustanoveními$ 10 písm.d) zákona č. 12812000Sb., o obcíclr(obecní zŤízení),
ve znění
zákona č.31312002Sb. a $ 84 odst. 2 písrn.i) zákona č. I28l2O0 Sb., o obcíclr(obecrrí
zŤízení),
tuto obecně závaznou wlrláš]<u.

.

Čl.1
Zavedenía správa poplatku
1) obec Cheznovice vybírá místnípoplatek zapÍovoz systémushromaŽd'ování,sběru,
pi.epravy,třídění,využívánía odstraňováníkomunálníchodpadů(dále jen poplatek).
2) Výkon spr.ávypoplatku provádíobecní uŤadCheznovice (dále jen splávce poplatkrr).

Čt.
z

PopIatník

Poplatek platí:
a) fyzická osoba, která má v obci trvalý pob}'t,za d'omácnostmůžebýt poplatek odveden
společnýmzástupcem, zarodinný dťunvlastníkem,týo osoby jsor-rpovirrny obci oznámit
jrnénaa datanarozeníosob, kterépoplatek odvádějí,
b) fyzická osoba, která má ve vlastnictvístavbuurčenounebo slouŽícík individuální rekreaci,
ve kterénení hlášenak trvalémupobyrLržádnáýzickáosoba, má-li k tétostavběvlastnické
právo více osob,jsou povinny platit poplatek společněanerozdí|ně,a to ve r,yšiodpovídající
poplatku za jednu $'zickou osobu.

Čt.
s
Sazba poplatku
1) Sazbapoplatkupro poplatníka
podleČl.2 písm.a) a b) tétovyhláškyčiní500,.Kč
aje tvořena:
a) z částky250,-Kč za kalendářnírok a
b) z částky250,- Kč za kalendářnírok. Tato částkaj e stanovenaj ako podílskutečrrýcli
nákladůmirrulélro
roku na sběra svoz netříděrrého
konrunálního
oclpa.du
a počtupoplatrríkťr
zjištěrrénru
k clatu31. 10' 2007takto:
skutečné
náklady:
početpoplatníků:
skutečný
nákladna 1 poplatníka

336 063'-Kč
856
393,-Kč

2) V případězměny místatrvaléhopobýu nebo změny vlastnictvístavby,která je určena
nebo sloužík individuální rekreaci v pruběhu kalendářního roku, se uhradípoplatek
v poměrnévýši' která odpovídápočtukalerrdářníchměsícůpobýu nebo vlastnictvístavby
kalendářnímroce. Dojde-li ke změně v průběhukalendářníhoměsíce,je pro
v příslušném
rozhodný stav na konci tohoto měsíce.
stanovenípočtuměsícťr

Ó.q
osvobození
1) Od poplatkujsou osvobozeny:
a) osoby s průkazkouZTP1P
b) osoby,jejížmísterntrvaléhopobýu je ohlašovna
..2)Yzníknároku na osvobozeníod poplatkrrje poplatníkpovinen oznámitpísemněrreboústně
do protokolu správci poplatku, ato ve lhůtě15 dnůode dne, kdy nastalaskutečnost
zakláda1ícínárok na osvobození. Ve stejnélhůtěje poplatník povinen oznámit zán1k nároku
na osvobození.

s
Čt.

SplatnostpoPlatku
1) Poplatek pro poplatníkapodle Čl. z pism. a) a b) tétovyhláškyje splatnýjednorázově,
nejpozději do 30. červnaběžnéhoroku.

Čt.o

ohlašovacípovinnost
1) Poplatníkpodle Č1'2 písm.a)tétolyhlášky je povinen ohlásit správci poplatku zánikjelio
poplatkovépovinnosti v dťrsledkuzměny trvaléhopobytu v obci, a to nejpozději clo 15 dnťr
ode dne, kdy tato zménanastala'
2) Poplatníkpodle Čl.2 pism. b) tétovyhláškyje povinen ohlásit správci poplatku vznik nebo
zánik jelro poplatkovépovinnosti v důsledkuzměny vlastnictvíke stavběurčenénebo slor.rŽící
k individuální rekreaci,a to nejpozději do 15 dnůode dne kdy tato změna nastala'
Č t.7

Nebude.li poplatek zap|acenvčasnebo ve správnévýši,vyměří správce poplatku poplatek
zvýšitvčasnezaplacenýpoplatek aŽ o 50oÁ.Vyměřerrý poplatek
platebnímýměrem a mťrže
se zaokr.ouhlujena celékoruny nahoru'

-2-

Čt.s
Tomu, kdo nesplní ve lhůtěstanovenétouto vyhláškou nebo rozhodnutím povinnost
nepeněŽitépovahy, můŽesprávce poplatku uložit pokutu podle ustanovení$ 37 zakona
č.337l|992 Sb., o správě danía poplatků,ve zněnípozdějšíchpředpisů.

cl.9
Pokud poplatník nesplní svoji oznamovací (poplatkovou) povinnost určerroutottto obecně
závaznolvyhláškou' Ize dluŽný poplatek vyměřit do tr'ílet od konce kalerrdářníhoroku,
ve kterémoznamovací (poplatková) povinnost vznikla.

Čt.ro
Správce poplatku můŽenazžk|aďě žádosti poplatníkav jednotli'v.ýchpřípadechpoplatek sníŽit
nebo prominout, ato z důvoduzmírněnínebo odstraněnítvrdosti'

ct. 11
Touto obecně závaznouvyhláškouse zrušujeobecnězávaznávyhláškaobce Cheznovice
č.2l20otze dne6. |2.200I.novelaozv č.ll2002z 11.4.2002a novelaozv č,.I/2004
z 24.11.2004.
Tato obecně závaznávyhláška nabýváúčinnostidne 1. ledna 2008.

Hana Stupková
starostka

Vlastimil Huml
místostarosta
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