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Obecné záv azná vyhláška
č.112012

O MÍSTNÍM POPLATKU ZA PROVOZ SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ,
sBĚRu, pŘEpRAvy, TŘíDĚNi, wužívÁNínónšinarŇÁŇi'

KOMUNÁLNÍCH ODPADÚ

zastupitelstvo městyse Noqi Hrozenkov se na svém zasedání dne 20. prosince 2012 usneslo
vydat na základě § 14 odst. 2 zákona č, 565/1990 Sb., o místnícÉ poplalcich, \,e znění
po?.dějších předpisů. avsouladus § l0písm. d)a§ 84odst,2písm, l1 zitona e. t2IJ/2000 sb..
o obcích (obecní zřizeni), ve znění pozdějších předpisů, tuto oiecně závaznou rl,hlášku (dále
jen ,,vyhláška"):

čt. r

úvodní ustanovení

(1) Měst),s Nový Hrozenkov touto vyhláškou Zavádí mistní poplatek za provoz systémrt
shromažďování, sběru, přepra\,T. třídění, využívlání a odstraňování iomunáInlch odpa<Jů idalejen ,.poplatek"),

(2) Řizení o poplatcích v}-koná\,á úřad městyse. v

čl, z

Poplatník

(1) Poplatek_ za prcýoz systému shlomťďovrini, sběru, piepravy. tříděni, v}.Llživáni a
odstraňování komunánich odpadů platí: ":

a) í],zická osoba,

1, která má v obcitň,alý pobyt"

2, které_byl.podle zrikona upravujícího pobyt cizinců na území České repLrbliky povolen
trvalý pob}-t nebo přechodný pobyt na dobu delši než 90 dnú,

3, která p9dle zákona 
_ 

uprar uj Lciho pobyt cizinců na území České republik;, pobjr;á na
územr Ceske republik) piechodně po dobu delši ] mésícu,

,1. které byla udělena mezinitodní ochrana podle zákona upralujícího azyl nebo <1očasná
ochrana podle zákona upla\ujicího dočasnou ochranu cizinců.

*1 € l1 )dst. 3 záko a č. 565/]99a Sh ó níiíních poptaících, ýe z ění poz.těiších pře(lpisli (.láIe jen ,,zákon oníslních popldtcích")
*2 

§ ]0b odst, ] zátona o nístních paplaícich



b) fyzická osoba, která má ve vlastnictvi stavbu určenou k individuální rekíeaci. byt nebo
rodinný dům, ve kterých neni l ášena k pob).tu žádná |zická osoba. 

" 
a i. 

"lrSi 
odpovídajici

poplatk] za jednu §,zickou osobLr; máJi ke stavbě uróené k indiviáuální rekeaci, bytu nebo
rodinnému domu vlastnické prár,o více osob, jsou povinrry platit poplatek společně a nerozdilně.

(2) Za fyzické osoby tvořící domácnost může poplatek platit jedna osoba, Za lyzické osobvžijící v rodinném nebo b}-tovém domě může poplate'k platiivlastnik ,r"bo .p.,ir".. 'ó;;b},.'ř,";

|"]l|"p]:"k za rice flzicklch osob. jsotr povinrry oiecnímu úiadu oznámitjméno, popřípadě
]mena. pn]menI a dala narozeni osob. za ktere poplatel plrti,

čt. l

OhIašovací povinnost

(1) Poplatníkje povinen ohlásit správci_poplatku vznik své poplatkové povinnosti nejpozději dolj dlu oa.e 9:._k9l T" polirurost platii tento pop]atek váikla, piipadně cloložit existenci.kutečn05Li,,,]lládajictch nárok na o.robozeni nebo úIew oJ poplrlku,

|2.'1P:o]":]! 
dl".d.' l odsi,1 teto \,lhIášky je povinen ohlásit správci poplatkujméno, popřípadě

Jmena. á piUmeni. datun narozenl, obecný identifikátor. místo pob},tu, popřrpadě daiši-acliresy
pro doručováni,

(3)_ Poplatnik dle čl. 2 odst. 1 písm, b) vyhláškyje povinen ohlásit také evidenční nebo popisné
číslo stavby určené k individuální rekeaci nebo iodinného donru; nenlli stavba nebo dťtm
označen evidenčním nebo popisným číslem, uvede poplatnik parcelní číslo pozet,trku, na kterém

f :i :, 
,'i, b" umistěna. V piipadě b$l je poplatník-povinen ohlásit orientační nebo popisné

cls]o sta\by. ve ktere se b}t nacháži, a číslo b}tu, popiípadě popis umístění v bu<Jově, pokud
nejsou b}ry očíslovány, Není-li stavba, ve které se ty-nuctrazi, označena orientačním nebopopjsnim čIslem. ulede poplatnik parcelní číslo pozemku, na kterém je unístěna stavba
s hrtem

(,1) Stejným způsobem a ve stejné lhůtě jsou poplatníci povinni ohlásit sprá\,ci poplatku Zánik
své poplatkové povinnosti v důsledku změny trvaiého pobyu nebo v důsleáku zminy vlastnictví
ke stavbě určené k individuálni rekreaci, b}tu nebo rod-inrrého domu.

(5). Poplatník, který nemá sídlo 
''ebo 

bydlisté na územi členského statu E,,Iopské unie, jiného
smluvního státu Dohody o Evropském hospodaislém prostoru nebo š.5ccriké konfederace,
uvede také adresu svého zmocněnce ! tuzemiku pro rioručováni, -.l

(6) Dojde-li ke_změně údajů uvedených v ohlášení, je poplatník nebo plátce povinen tuto změnu
oznámit do 15 dnů ode dne, kdy nastala. -l

*3 § l4a adsť2 zákona o n ísíních paplutcích
*1 

§ ]4a odst. 3 zákond a 
"]íslních 

poptatcích



čl. 4

Sazba poplatku

íl) Sazba poplatku čini470,- l(i 51q 116i.^|16,a]0
bj z částky 470,- Kč za kalendáini rok, Tato částkaje stanovena na zrikladě skutečnÝch

nrik,adů městyse Nový Hrozenkov předchozno řaienaalnno'ro'i.;;; ůi;;;;;" '
netříděného komunáního odpadu za poplatníka a kalerrr:lářní rok,

(2) Skutečné nriklady za rok 20] 1 na sbér a s\ oZ nťthdéného komunálnlho odpadu činilyI]ll804 Kč a bJl} ro7učlo\anv lakLo:
Náklady ve výši 13l1804 Kč dÉleno počtem poplatníků dle čl. 2 této \yhlášky
íj.2720 : 482 Kč.
Z této částkyje stanovena sazba poplatku dle čl. 4 odst, 1 písm, b) vyhlášky ve r,ýši ,170 Kč,

|j' _1 l]rí1: l.."l ,.ísla,ln aleho pobvtu l) zic kc osob) nebo /mén\ \ la§ln icn l (|J \ b\ . klerá
Je ucena k,lndl\ldualni rekreaci. b}ru nebo rodilrneho domu r pnrbéhu kalendárniho roku .e

::]^:':: lr:l-. ) |oTě,:é. ,}:i: 
_která odpovídá počtu kalenálířních měsíců pobltu nebo\ Lasm]ct\ ] \ přislušnem kalendainrm roce..Dojde-li ke změně v pruběhrr kalenttářního irrěsice, jeplo stanovení počtu měsíců rozhodný stav k poslednimu dni toháto .e.i"", -r-

čt. s

Splatnost poplatku

(]) Poplatekje splatnýjednoázově. nejpozděii do 30.čer,na příslušného kalendáiního roku.

l1l^Y]l]l"i]'tr'lnova.povirnosl po drlu.platno.ti rrredenem ! odsl. l. jc poplatek .plaln)
neJPožqeJI do lj. dne mě5íce, (leri ná.Iedrúe po méslci. \e kt.rem poplarkorc po.in,o.ivznikla, nejpozději však do konce piíslusnelo kalendářniho roku,

čI. r

osvobození a úlew
(l) osvobozeni od poplatkujsou :

á) i ziclé osob) pjihláš?nť.k r\ alemu !ob}-tu na Úřadu městyse Nový llrozenkov. které se

., ;.::^1...]:_r,:"i" 
*zdržuJ'. žiJ ici celi.Jok v za}rraničí nebo.jsou ve vazebním výkonuol Ty7lche o§ol]) ne,,\ěsrné s lrvalifi pobyem \ měsl)si \orj Hrozen_korcll},/lcLeo(ob\.lr\a]impob}tem\méslj\i Noq Hrozenkór . klere ,e z<Jrzuii ricejel I0měsícu lnimo mé5l}5 a rulo.krrtecno.t dólozi

dJ děti v roce narozené
n 

511!l_:]:"]. ". 
o"si poplatnik_nezaopatřený do 18 let v případě, že je poplatek hrazen

sporecnym Zastupceln za domacnost
1) Poplatruk s trvalým pobytem v domě Charity svaté Rodiny v Nován Hrozenkově čp, I24
*5 § l)b odsl_ 5 zákond a níslních popldlcích



*6

(2) Úleva se posk}tuje I

studljíci mládeži, ub}tované během roku na internátech a kolejich. skutečnost doloží sprár,ci
poplatku napi, potvrzením o studiu a na wžvriní správce poplatku napŤ, potvrzením o ub}toviiní
Poplalek po úleVě čini .,,,,2j5,- Kč
Uleva od poplatkové povinnosti zaniká, zanikneli důvod úlew,

Cl.1

Navýšení poplatku

(1) Nebudou-li poplatky zaplaceny poplatníkem včas nebo ve správné výši, vyměří mu úřad
městyse poplatek platebním výměrem nebo hromadným přeápisnYmieznámem. -a

(2) včas nezaplacené nebo neodvedené poplatky nebo část těchto poplatků může uiad měsryse
Zvýšit až na trojnásobek; toto zvýšeníje příslušenstvím poplatku. -z

§ l] o(bt. l zákona a nísll1ích poplalcích
§ l1 adý. 3 zákona o nístních poplalcích

cl. 8

Odpovědnost za zaplacení poplatku

(1) Je-li poplatnik v době vzniku povinnosti zaplatit poplatek nezletilý. odpovídají Za zap]acení
poplatku tento poplatník ajeho zákonný zásiup"" ,pol"črrě u n".oŽáilné; zákomý zásiupce
má v takovém případě stejné procesní postavenijako poplatník,

(2). Nezaplatí-li poplatek poplatník nebo jeho z.íkonný zástupce. vyměií ťliad městyse poplatek
jednomu z nich.

Cl. 9

přechodné a zrušoyací ustanovení

(1) ZrušLrje se obecně závuná \,yhláška č. 7/2008 o místnim poplatku za plovoz systému
shromažd'ováli, sběru, přepravy, třiděni, využívriní a odstiaňování komunálrrich odpac.tů ze
dne 8,12,2008.

(2) Poplatkové povinrrosti vzniklé před nab}tim účinnosti této vyh]ášky se posuzují poclle
dosavadních právních předpisů,



čl ro
Uclnnost

Tato lThláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2013,

Pavel Jochec
starosta městyse Nový Hrozenkov

Vyvěšeno na úřední desce i elektronicky

sejmuto z uřední desky dne: 14.1.2013

mislostaro§lka měsry se Nový Hrozenio\

dae 27 .l2.20l2,


