ObecnČ závazná vyhláška þ.1/2008
o poplatku za provoz systému
shromažćování,sbČru,pĜepravy,tĜídČní,využívání a odstraĖování
komunálních odpadĤ

Zastupitelstvo obce Pravlov se na svém zasedání dne 22.12.2008 usneslo vydat na základČ §
14 odst. 2 zákona þ.565/1990 Sb.,o místních poplatcích,ve znČní pozdČjších pĜedpisĤ a
v souladu s § 10 a § 84 odst. 2 písm. i) zákona þ.128/1990 Sb.,o obcích ( obecní zĜízení ),ve
znČní pozdČjších pĜedpisĤ,tuto obecnČ závaznou vyhlášku ( dále jen „vyhláška“ ):

ýlánek 1
Základní ustanovení

1.Vyhláška
stanoví
poplatek
za
provoz
systému
shromažćování,sbČru,pĜepravy,tĜídČní,využívání a odstraĖování komunálních odpadĤ ( dále
jen „poplatek“) a zpĤsob jeho vybírání na území obce Pravlov ( dále jen „obec“).

ýlánek 2
Správa poplatku

Správu poplatku vykonává Obecní úĜad v PravlovČ ( dále jen „správce poplatku“ ) a v Ĝízení
ve vČcech poplatku se postupuje podle zákona þ.337/1992 Sb.,o správČ daní a poplatkĤ,v
platném znČní,pokud zákon þ.565/1990 Sb.,o místních poplatcích,v platném znČní,nestanoví
jinak.

ýlánek 3
Poplatník

Poplatek platí:
1.Fyzická osoba,která má v obci trvalý pobyt.Za domácnost mĤže být poplatek odvádČn
spoleþným zástupcem,za rodinný dĤm nebo bytový dĤm vlastníkem nebo správcem.Tyto
osoby jsou povinny správci poplatku oznámit jména a data narození osob,za které poplatek
odvádČjí.
2.Fyzická osoba,která má na území obce ve vlastnictví stavbu urþenou nebo sloužící k
individuální rekreaci,ve které není hlášena k trvalému pobytu žádná fyzická osoba.Má-li
k této stavbČ vlastnické právo více osob,jsou povinny platit poplatek spoleþnČ a nerozdílnČ,a
to ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu.

ýlánek 4
Sazba poplatku

1.Sazba poplatku pro poplatníka podle þl.3 odst.1 této vyhlášky þiní 400,- Kþ a je tvoĜena:
a) základní þástkou 200,- Kþ
b) þástkou 200,- Kþ,která je stanovena na základČ skuteþných nákladĤ obce
pĜedchozího roku na sbČr a svoz netĜídČného komunálního odpadu .Rozúþtování
skuteþných nákladĤ je uvedeno v pĜíloze,která je souþástí této vyhlášky.
2.Sazba poplatku pro poplatníka podle þl.3 odst.2 této vyhlášky þiní 500,- Kþ a je tvoĜena:
a) základní þástkou 250,- Kþ
b) þástkou 250,- Kþ,která je stanovena na základČ skuteþných nákladĤ obce
pĜedchozího roku na sbČr a svoz netĜídČného komunálního odpadu.Rozúþtování
skuteþných nákladĤ je uvedeno v pĜíloze,která je souþástí této vyhlášky.
3.V pĜípadČ zmČny místa trvalého pobytu nebo zmČny vlastnictví stavby,která je urþena nebo
slouží k individuální rekreaci v prĤbČhu kalendáĜního roku,se hradí poplatky v pomČrné
výši,která odpovídá poþtu kalendáĜních mČsícĤ pobytu nebo vlastnictví stavby v pĜíslušném
kalendáĜním roce.Dojde-li ke zmČnČ v prĤbČhu kalendáĜního mČsíce,je pro stanovení poþtu
mČsícĤ rozhodný stav na konci tohoto mČsíce.

ýlánek 5
Osvobození

1.Od poplatku jsou osvobozeni:
a)obþané starší 80-ti let,a to od poþátku roku,ve kterém obþan dovrší uvedený vČk
b)fyzická osoba dle þl.3 odst.2,pokud má v obci trvalý pobyt a vztahuje se na ni
odst.1 þl.3
c)novČ narozené dČti v roce ,ve kterém se narodily
d)osoby,které mají trvalý pobyt na úĜední adrese Obecního úĜadu , Pravlov 30 a nelze
zjistit jejich pobyt
4.Vznik a zánik nároku na osvobození od placení poplatku je poplatník povinen oznámit
správci poplatku ve stanovené platební lhĤtČ splatnosti uvedené v þl.6 této vyhlášky.
ýlánek 6
Splatnost poplatku a zpĤsob jeho placení

1.Poplatník uhradí poplatek takto:
a)ve dvou stejných splátkách ve výši jedné poloviny poplatku,a to vždy pĜedem
nejpozdČji ke dni 31.bĜezna a 30.záĜí bČžného roku
b)poplatek placený ve splátkách lze uhradit i jednorázovČ,a to v termínu jeho první
splátky
c)poplatek za stavbu urþenou nebo sloužící k individuální rekreaci je splatný
nejpozdČji k 31.þervenci bČžného roku
ýlánek 7
Ohlašovací povinnost

1.Poplatník podle þl. 3 odst.1 této vyhlášky je povinen ohlásit správci poplatku vznik nebo
zánik poplatkové povinnosti v dĤsledku zmČny trvalého pobytu v obci , a to nejpozdČji do
15-ti dnĤ ode dne,kdy k této zmČnČ došlo.V ohlášení uvede své jméno,datum narození,rodné
þíslo a adresu trvalého pobytu.
2.Poplatník podle þl.3 odst.2 této vyhlášky je povinen ohlásit správci poplatku vznik nebo
zánik jeho poplatkové povinnosti v dĤsledku zmČny vlastnictví ke stavbČ urþené nebo
sloužící k individuální rekreaci , a to do jednoho mČsíce ode dne,kdy tato zmČna nastala.V
ohlášení uvede své jméno,datum narození,adresu trvalého pobytu ,þíslo popisné nebo
evidenþní stavby urþené nebo sloužící k individuální rekreaci a parcelní þíslo pozemku,na
nČmž je tato stavba umístČna.

ýlánek 8
Sankce
1.Nebude-li poplatek zaplacen vþas nebo ve správné výši,vymČĜí správce poplatku poplatek
platebním výmČrem a mĤže zvýšit vþas nezaplacený poplatek nebo jeho nezaplacenou þást až
na trojnásobek.
VymČĜený poplatek se zaokrouhluje na celé koruny nahoru.
2.Tomu,kdo nesplní ve lhĤtČ stanovené touto vyhláškou nebo rozhodnutím povinnost
nepenČžité povahy ,mĤže správce poplatku uložit pokutu podle ustanovení §37 zákona
þ.337/1992 Sb.,o správČ daní a poplatkĤ v platném znČní.
3.Pokud poplatník nesplní svoji poplatkovou povinnost stanovenou obecnČ závaznou
vyhláškou obce,lze dlužné þástky vymČĜit nebo domČĜit do tĜí let od konce kalendáĜního
roku,ve kterém poplatková povinnost vznikla.
4.Byl-li pĜed uplynutím této lhĤty uþinČn úkon smČĜující k vymČĜení nebo domČĜení
poplatku,bČží tĜíletá lhĤta znovu od konce roku,v nČmž byl poplatník o tomto úkonu písemnČ
uvČdomČn.
ýlánek 9
Prominutí poplatku
Obec mĤže na žádost poplatníka z dĤvodu odstranČní tvrdosti poplatek nebo jeho
pĜíslušenství zcela nebo þásteþnČ prominout.
ýlánek 10
ZávČreþná ustanovení
1.Tato vyhláška byla schválena na 21. zasedání zastupitelstva obce Pravlov dne 22.12.2008.
2.Zrušuje
se
vyhláška
þ.1/2007
o
poplatku
za
provoz
shromažćování,sbČru,pĜepravy,tĜídČní a odstraĖování komunálních odpadĤ .

systému

3.Vyhláška nabývá z dĤvodu naléhavého zájmu úþinnosti dne 1.1.2009.

………………………………….
Ivan Helar
místostarosta obce

…………………………………..
Ing.ZdenČk Kail
starosta obce

vyvČšeno:

sĖato:

PĜíloha k vyhlášce þ.1/2008

Rozúþtování skuteþných nákladĤ obce pĜedchozího roku na sbČr a svoz netĜídČného
komunálního odpadu.

Celkové náklady r. 2008

290.764,73 Kþ

Poþet poplatníkĤ

580

náklady na jednoho poplatníka

501,32 Kþ

