
OBEC HROBCE

obecně závazná vyhláška č'. 3l20II,

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

Zastupitelstvo obce Hlobce se na sllém zasedliní dne 12.4' 20I1 usneslo vydat na zikladě s 14
odst' 2 zikana č' 565n990 sb., o místních poplatcích' ve znění pozdějších předpisů (ůile jen

,,zókon o místnich poplatcích,.), a ý souladu s usÍa oýením s ] 0 písm. d) a $ 84 odst. 2 písmr
h) zókona č. ]28/2000 Sb', o obcích (obecni zřízení)' ve mění pozdějších předpísů, nto
obecně zóýaznou ýyhlóšku (dóle jen ,'.lyhlóška', ):

Čl. 1
Úvodní ustanovení

l) obec lLobce touto ly1 ríškou zaváď místní poplatek za plovoz systému shromažďoviáÍrí,
sběru' přep|?vy, třídění, vyržívríní a odstaňoviání komunálních odpadů (<É1e jen

',poplateť.).')
2) Řtzění o poplatku lykonívá obecní uŤad Hrobce (drile jen ,,správce poplatku..)'2)

Č|.2
Poplatnft

Poplatek platí:
a) fuiická osoba" l(erá má v obci trvalý pobyt,j)

. b) Ťzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou nebo sloužící k individurální
rekeaci, ve které není hlríšena k trvalému pob1tu žádná sácká osoba.a)

ČL3
ohlašoYací povinnost

1) Poplatnftje povinen správci poplatku ohlásiť) vznik poplatkové povínnosti do 15 dnů ode
dn€ vzril.u poplatkové povirrnosti. Ve stejné lhůtě se nahlašuje osvobození'

2) obsah ohlášení uplawje zákon o místních poplatcích..r

') 
s 1 písn. h) a $ lob zákona o místnich poplatcich

') 
s 14 odst. 3 ákona o místĎlch poplatcích.

3) za domácnost múže bý pop]atek odváděí1 společným ástupcem' za rodimý nebo býoÚ dům v]astnlkem
nebo spřávcem;q/to osobyjsou poviníy obci oanámit jména a data narození osob, za které poplat€k odúdějí
", máli k této stavbě vlastnické právo vice osob' jsou povinny p]atit poplatek spo]ečně a neÍozďIně' a to ve \ýši
odpovídajici poplatku zajedíu ryzickou osobu
5)$71odst '1ákonač.280/2009sb',daňolýřád(dálejen' 'daňo\.ýřád..), ,Podánílzeučinitpísemilě,ústnědo 

,]
protokolu nebo datovou zpávou, která je opaťena uaávanýn e]el.1roniclýn podpjserq rcbo k1erá je odeslána
prosře.lnictvím datové sclřán}y
") $ l4a odst. 1 a 2 zíkona o míshich poplatcích| ,'V o}ilášení poplatník uvede|

a) jrnéno, popřípadě jn1én4 a píjmení nebo název nebo obchodní firrnq obecný idgntifikátol, byl-li přiděleq
místo pob}tu íebo sídlo, misto podnikání, popřípadě další adrcsu pŤo doručování; právnicM osoba uvede teŽ
osobx které jsou jejínr jÍnénem oprá\trětry jednat v popla1kových věcecb,



3) DojdeJi ke
do 15 dnů
povinnosti,

Č|. 4
Sazba poplatku

1) Sazba poplatku pro poplatnfta poďe čl. 2 ěiní 500.- Kč za kalendláiní Íok aje tvoř€na:
a) ,/ částky 250.- Kč a
b) z částla 250,. Kě stanovené na z.íkladě skutečných nlíkladů obce předchozího roku na

sběr a svoz neříděného komrrnábího odpadu rra osobu.
2) Rozúčtoýfuí skutečných nákladů předchozího roku na sběr'' a svoz netříděného

komun-á]ÍIího odpadu na osobu je uvedeno v příloze této lryhlášky'
3) v případě změny místa trvalého pob}tu trebo změny vlastnicM stavby' ktelá je udená

nebo slouží k individu.ální lekeaci v pruběhu kalendráiaího lokr\ se uhiadí poplatek
v poměrné výši, která odpovídá počtu ka,lendrířních měsíců pobyhr trebo vlastnicfuí stavby
v příslušném kalendářním roce. DojdeJi ke zněně v pruběhu kalendáiního měsíce, je pro
stanovení počtu měsíců roáodný stav na konci tohoto měsíce.o]

čt. s
osvobození od poplatku

od poplatku se osvobozují poplatníci do věku 3 let. osvobození se poskyhe naposledy za
měsíc, ve ktelém poplatník do\Ťší věk 3 let'

čt.r
Splatnost poplatku

1) Poplatekje splatnýjednorázově do 31. 3' příslušného kalendálT!ího roku.
2) Pop1alek je též možné zďpIatit ye dvou stejných splátkách, a to n€jpozději do 31.3. a

. 30. 9. přslušného kalendrířního roku
3) VznikneJi poplatková poviÍrnost po 15. 3. příslušného kalendářniho roku, je příslušná část

poplatku ďe č1.4 odst. 3 splatná do konce měsíce bezprostředně nrísledujícího po měsíci,
ve kÚerém poplatková povinnost vznilda'

Č|,7
záYěř€čná ustanoYení

1) NebudeJi poplatek zaplacen poplatníkem včas nebo ve spnilŤlé \.ýši' .'Tměří mu správce
poplatku poplatek platebním \..ýměrcm nebo hÍomadným předpisn:ín seznametn.,]

b) čísla vš€ch svých účtů u poslq''tovatelů platebních s]užEb' Včetně poskýovate]ů těchto slúeb v zahraničí,
uálaných v souvislosti s po.lnikatelskou činností, v případě, Že př€dmět Pop]atku souvisí s podnikatelskou
čimostí poplatníka nebo plátce'
c) údaje roáodné pro staÍovení \ýše poplatkové poviB1osti (např. číslo popisné nebo e!,ldenční stavby, L1erá
slouá nebo je určena k jndvidúhí íelr€aci' není-li taková stavba oaačena, pak parcelÍtí číslo pozemkq na
němžje stavba umístěna), včetně důvodu osvobození od popiatku.
Poplafuí! který nemá sídlo nebo bydliště m územ{ členského státu Ewopské uni€, jiného smluvního státu
Dohody o ElŤopském hospo.lářském pros.oru nebo sÚcarské konfedeŤace, uvede l(romě údajů

- poŽadovaných výše i adlesu svého alocněnce v tuzemsl.-u plo doručovfuI.
,) 

s 14a odst. 3 zákona o ÍIústních poplatcich'
o) 

s 10b odst. 4 zákoÍa o místních poplatcich.
,) 

$ 1 1 odst. 1 zátona o místních poplatcích'

změně údajů uvedený-gh v ohlášení, je poplatník povinen tuto změnu onámit
ode dne, kdy nastala.') Ve stejné lhůtě poplatník ohlašuje zánik poplatkové



2) včas nezaplacené poplatky nebo část tcchto poplatků můŽe spnivce poplatku z\nýšit aŽ na
trojfuásobek: toto 7qýšení je přisluŠensnim popIatku.'',

Čl. 8
Zrušovací ustanoven

Zušuje se obeclě závazná .vyhlráška ě.3/2007' o místrím poplatku za plovoz,šystému
shromažd'ování, sběru, přeplalT, třídění' využívIíní a odstraňoviíní komunálních odpadů,
ze ór.e 29. 1|. 200'7 .

Čl. 9
Účitrnost

Tato lyhlráška nabýá účinnosti z důvodu naléhavého obecného zájmu dnem vy!úášení.

,-l1a,",4'Á/

llana L ervenKova
místostarostka

v}.věšeno na úř€dní desce dne:

sejmuto z ďední desky dne:

4r. h

J l

(,t'p,,qů*-^

2011
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W
?ísc9

'o) 
$ 1l odst' 3 zákona o mísbích poplalcích'



PřÍloha k obecně závazné rThlášce č. 3/2011' o mistnim poplatku za provoz systému
. shřomažďovríni' sběru, přepnvy, lříděrrí, vyt'tžíváLní a odstraňování komunáInícb

odpadů

Rozuětování skutďných Íuákladů pŤedchozího roku na sběl a svoz netríděneiro komunráhího
odpadu na osobu:

a) skutečné náklady rcku 201p na sběr a svoz netříděného komunrálního odpadu činily
J02 585'- Kč:

b) pocet osob (poplamíd) 59ó (598 osob s trvalým pobýem na ízrmi obce - 22- 
osvobozené áeti ao ai let + 20 staveb určených nebo slouŽících k inďúduán]
rekeaci, ve kteýh není pŤihlášena k tťvalému pobynr žádná fozická osoba);

c) rczúčtování nákladů: 302 585,- Kě / 596 osob = 508,- Kč/osobu.
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