MĚSTO NECHANlCE
zastupitelstvo města

obécně ávazná vyhláška
ě.312019,
o místnim_poplatku za provoz systému shromažďováni, sběru, přepravy,
tříděni, využíváni a odstraňováni komunálníc}r odpadú
za§tupitelstvo města Nechanice se na svém zasedáni dne ,lo. 12.2o1g
usnesenim č, 19/9/l
f) usneslo vydat na základě § 14 zákona č. 565/,1990 sb,, o místnictr popiatcích,
ve znění
pozdějšíchpředpisú (dále jen ,zákon o místních poplatcích''),
a v soutáou s § ío písm. d)
a§84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128l2ooo sb,, o oución (ouecni z}lzeni;, ve znení
pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen
,vyhláška.)|

čl. í

úvodníustanovení
(1)

(2)

('l

)

(2)

Město Nechanice touto vyhláškou zavádí místní pop|atek za provoz systému

shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálnich
odpadú (dále jen
"poplatek.).
správcem poplatku je městský úřad] (dále jen ,správce poplatku').

čl. 2
Poplatník
Poplatek platír:

a)
b)

fyzická osoba přihlášená v obci,

íyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální íekreaci,
byt
nebo rodinný dům, ve kterých neni přihlášená žádná fyzická osoba,
a to ve výši
odpovídajícípoplatku za jednu frzickou osobui má-li ke stavbě určené
k individuální rekreaci, bytu nebo rodinnému domu vlastnické práVo
více osob,
jsou povinny platit poplatek společně a nerozdilně,
za fyzické osoby tvořícídomácnost múžepoplatek platit jedna osoba.
za fyzické osoby
žúící
v rodinném nebo bytovém domě múžepoplatek platit Vlaslník
nebo správce,
osoby, které platí poplatek za více íyzických osob, jsou povinny spráVci poplatku
oznámit jméno, popřípadě jména, přúmeni a data narozeni osob,
za které poplatek
platí.3

l§

15 odsl, 1 zákona o m|stnich poplatcich
§ 'Iob odsl, 1 ěkona o místnlch ooDlatcích
' § íOb odst 2 zákona o mislnich po;ialcich

z

(1)

Po,elatlt.

č1.3
ohlašovací povinnost

j:

pov|nen ohlásil spráVci poplatku vznik
své poplatkové povinnosti
í5 dnú ode dne, kdv mu povinnost p|atlt t"nto popirét
*iiřta,
pripaoně
'n-Jo'ol"uu
doložit existenci skutečností ."itad"li"i"t nár;k
na ;;;oÍ;;i
nejpozději do

oo

poplatku,
(2)
(3)

Poplatník dle čl, 2 odst,

í

iéto Whlášky je povinen ohlásit spráVci poplalku jméno,
popřípadě jména, a prijmení, místo pilhláieni.'popripaoe
aarli aiž", ,iň"J","-"r",
poplatnik_dle čl, 2
odst. 1 písm. b) této vyhlášky je povinen ohlásit
také evidenčnínebo

popisné čislo stavby určenék individuální
áú"*i
stavba nebo dúm označena evidenčnímnebo popisnlm
""U"

(4)

(5)

(6)
(7)

,"ii""ži'o'iiilu, n"nr''

ei"r"i]' u-u"ě' pop'"rnir,
parcelní éislo pozemku, na klerém je tato.stavba
umi;těn;, V;ř-íp"ii iý,řr" pop'",ni',
povinen ohlásit orientačni nebo popisne
clslo stavby, ve které se byt nacházi, a čislo
'*
bytu. popřipadě popis umistěni v budově, por<ua
ne;sou Úýtý oel"ň"á";'--

odst. 1 je poplatník povinen ohlásit správci poplatku
,lhůtě .podle
zánik své
poplatkové
povinnosti v dúsledku změny pňhlášeni
ao"aiu'..e"y
vlastnictví
ke slavbě urěené k individuálni rekreaci, bylu
""oo "
nebo rodinnému
domU.
Poplatnik, Keni nemá sídlo nebo bydliště na
územi členskéhostátu Evropské Unie,
jiného smluvního státu Dohodv o Fviopském
t'os;ÚÁk#;;.ilř"!i""Šn
konfederace. uvede iaké adreiu svého zmocnénce
V tuzemsku pro doručování,a""o*"
Dojde-li ke změně údajúuvedených v ohlášení, je
poplatnik povinen tuto změnu
oznámit do 15 dnú ode dne. kdy na;tala,i
Ve

Povinnost ohlásit údaj podle odst, 2 a 3 nebo jeho
změnu se neváahuje na údaJ, Keď
múžespíávce poplatku automatizovaným_zp,ii"o..
.l"tn i ,";šř-ix"'řái"'",io"""', o"
nichžmá zřízen automatizovaný piístup, oř"r,
te"r,t",ia"io'ri,óňi'"-fržř'pop,",tu
na své úřednídesce,6

č1.4
sazba poplatku
(1)

(2)

sazba poplatku činí5oo,o0 Kč a je tvořena:
a) z částky 25o,oo Kč za kalendářni rok a
b) z €stky 25o,oo Kč za kalendářni rok, Tato částka je stanovena
na základě
obc€
předchozího
kale"dář.iil-;ň';i"-.O§
.nákladů
.uo.
"ryJŤý.Ť
netřiděného komunálního odpadu za poplatníka
a kalendářní ;ok,
Rozúáování skutečných nákladú obce piedchozího

"

kalendářniho roku na sběr a svoz
komunálního odpadu za osobu a kalendářní
ror. ;e oU"JJná-ř p;iroze,
nedílnou souést této Vyhlášky,

l:tří!:ni|o
herá tvoří

1

§ 14a odst,
§ 14a odst
o
§ 14a odsl,
l

3
4
5

ákona o mistnich ooDlálci.h
zákona o mtstnictr oobtactctl
ákona

o mistnictr

poparcu,

(3)

y

elieadě změny místa přihlášení fyzické osoby, změny vlastnictvi stavby u.čené

k individuální rekreaci, bytu nebo rodinného domu nebo změny umi§tění p;db él. 6
odst. 1 V pŇběhu kalendářního roku §e poplatek platí V poměrné výši, která odpovídá

poau kalendářnich mésicúpňhlášení, vlastnictví nebo umístěnív příslušném
kalendářnim roce- Dojde-li ke změné V průběhu kalendářního měsíce, je pro stanovení

poáu měsícůrozhodný stav k poslednímu dni tohoto měsíce,7

čt. s
splatnost poplaiku
(1)

(2)

Poplatek je splatný jednorázově, a to nejpozději do konce měsíce února příslušného
kalendářního roku

Vznikne-li poplatková povinnost po datu splatno§ti uvedeném vodsl, 1, je poplatek
splatný nejpozději do 15. dne měsice, ktený následuje po měsíci, ve kterém poplatková
povinno§t Vznikla, nejpozději však do konce přislUšného kalendářního roku,

č1.6
osvobození a úlevy
(1)

od poplatku je osvobozena fyzická osoba dle čl, 2 odst,

a)

b)

c)
(2)

pro děti do 3 let věku, školského zařizení pro
_dětského domova
výkon ústavní_nebo ochranné \.ichovy nebo školského zařizeni pro preventivně
Výchovnou péá na základě rozhodnutí soudu nebo smlouvy,
umístěna_ do

Umístěna do zařizeni pro děti vyžadujicíokamžitou pomoc na základě rozhodnuti
soudu, na žádost obecního úřadu obce s rozšířenou působností, zákonného
zástupce dítěte nebo nezletilého,

umistěna v domově pío osoby se zdravotním postiženim, domově pro seniory,
domově se zvláštnim režimem nebo chráněném bydlení.

od poplatku se dále osvobozuje fyzická osoba dle čl. 2 odst, 1 písm, a)
narczená v příslušnémkalendářním roce, a to po dobu 12 měsícůod mésice
následujícího po měsíci narozenítétofyzické osoby, pokud se nejedná o fyzickou

c)

'§
3

osobu uvedenou V odst, 1 písm, a) nebo b),
která se dé|e než 12 po sobě jdoucích měsícůzdržuje v zahraniči, a to po dobu
tohoto pobytu,
po dobu umístění v pobytovém zařízeni sociálních služebg neuvedeném
v žkonu
o místních poplatcích1o, pokud tenlo pobyt trvá déle než 6 po sobě idoucich
měsícú v průběhu kalendářniho roku a pokud se nejedná o'osobu ui,edenou
v odst. 1 písm. c),

Úleva se poskytuje fyzické osobě dle čl, 2 odst, 1 písm, a), která v daném kalendářnam
roce dosáhne ne.ivýše 10 let, a to ve výši 1oo Kč z celkové sazby poplatku,
ookud se
nejedná o osobu Uvedenou v odsl, í pism, a)nebo b).

10b odst,6

žtona o místnlch poplatcich

§lob odsi.3 ákona o místnich poplálcích

č 108/2006 sb,, o §ociálnich službách, ve zněni poždéjšíchpledpisú
§ 10b odst, 3 zákona o mistnlch poplatcích

'.zákon
10

jes

a)

b)

(3)

í písm, a), která

3

14)

Údaj rozhodný pro osvobození nebo úlevu
dle,odst.
ve lhútě do 60 dnú od skutečnosti

ffiiilfl""O
(5)

í až 3 tohoto

článku je poplatnik
f,.svobo,eni

."ilil"ňf;;,J ;;

V připadě. že poplatnik nesplni povinnost
ohlá§il údaj rozhodný pro osvobozeni
nebo
touto vyrrtasrou neuo'zarl""r]

il,"ř"""K"o"-",

;:"#ňlf":i."linovených

čl. 7
Navýšenípoplatku
(1)

ooo|a*v zaplaceny poplatnikem včas nebo ve
správné výši, vyméři mu
poplatek platebním Vymérem nebo
hromadným předpisným
:::"":;J9!'"'r"

(2)

Včas nezaplacené poplatky nebo část
těchto poplatkú múžesprávce poplatku
-zvýšit až
na trojnásobek: toto z\^ýšenije přís|ušenstvim

}e|udou-li

popr"tru sr"ou;icirnler,á

(1)

ÍsJj. i

č1.8
odpovědnost za zaplaceni poplatku11
Vznikne-li nedop|atek na poplalku. poplatníkovi.
kleni je ke dni splatno§ti nezletilý
a nenabyl plné svéprávnosti nebo lterý je
r"
O"I ,prái""ii
a by| mu jmenován opatrovník
"ň"z".,|'ie "uepr.auno"ti

ire,i,-;;;;i'fi;il""á

o'
(3)

(1)

1"r,o
povinno§t
tohoto poplatníka na zákonného "pr"uuli"i
záslupce neUo.tonoto opairoiiília]'Žronny
.""'
astup"e
nebo opatrovník má stejné procesní postav""iňt"
''""'

p"or"i.i"'

#';Ť§#Íf"i,o;ffi,L]r'u''

správce poplatku poplatek zákonnému
zástupci

Je-li zákonných zástupcú nebo opatrovnikŮ
více, jsou povinni plnil poplatkovou
povjnnost spoleěně a nerozdílně,

č1.9
přechodné a zrušovací
ustanoveni

Rušíse obecné závazná vyhláška ě 1l2o15,
o míslnímpoplatku za píovoz syslému
shromažďování, sběru, přepravy,
třidění, využíVáni a odstraňováni komunálních
odpadú, 2e dne 15. 12- 2015.

(2)

Poplatkové povinnosli vznlklé před nabytím
účinnostitéto vyhlášky se posuzuji podle
dosavadnich právních předpisú.

l!

§ 14a odsl 6 ákona o íhístnich ooo|atclch
11 od§l, 1 zákona o místnich
š
roojabich
,"
§ 1l odsl, 3 žákona o mlstních oo;atcích
,

-

§

,|2

zákona o mishích poplatcich

4

čl. ío
Účinnost
Tato Vyhláška nabývá účinnostidnem 1. 1.2o2o.

.

In-,/
yJ /P,Z:o,o
il.....+....---..-............
Mgr, Hana Jarošová
m lstosta rostka

Vyvěšeno na úřednídesce dne: í1.12.20,19
sejmuto z úřední desky dne:
zveřejněni bylo shodně provedeno na elektronické úřednídesce

skutečnénáklady za rok 2018 na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu
činily:
1.89í,815,00 Kč a byly rozúčloványtaKo:

Náklady í,891,8í5,00 Kč déleno 2422 (2340 pocet přihlášených osob na
územíměsta + 82
poč€t staveb určených k individuální rekreaci, bytú a rodi;ných
domů, ve Keďch není
pňhlášena žádná frzická osoba) 2422 Kč, z této cástky je
=
stanovena sazba poptattu ate čt,
4 odst. 1 písm, b) vyhlášky ve V,ýši 78í,o9 Kě,

Vyvěšeno na úřednídesce dne:,l1.12.2o19
sejmuto z úředni desky dne:

Zveřejnění bylo shodně provedeno na elektronické úřednídesce,

6

