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obec Hrušky
obecně závazná vyh|áškaé.1I2o12,
o místnímpoplatkuza provozsystémushromažd'ování,
sběru, přepravy,
třídění'vyuŽívání
a odstraňováníkomunálníchodpadů
Zastupitelstvoobce řIrušky se na svém zasedánidne 13. II.2OI2 usnesenímč' 4lI3lI2 usneslo vydat
na zák|adě $ i4 odst. 2 zákona ě. 56511990Sb., o místrích poplatcích' ve zněni pozdéjších
předpisů,a
v souladu s $ 10 písm' d) a $ 84 odst. 2 písm.h) zákonaě.l28l2}00 Sb., o obcích(obecnízřízeni), ve
zněnipozdějšíchpředpisů, tuto obecně závaznouvyhlášku (dále jen,,vyhláška..):
Čtánet<l.
Úvodní ustanovení
(1)
(2)

obec Fkušky touto lyhláškol zavádi místnípoplatek zaprovoz systémushromažďování,sběru,
přepravy, třídění,vylžívéni a odstraňováníkomunálních odpadů(dále jen ,,poplatek..).
Řízení o poplatcíchvykonává obecníúřad.l
čHnet<2
Pop|atník

(1)

Poplatek Zaprovoz systémushromažďování,sběru, přepravy, třídění, vyllživáni a odstraňování
komuná|níchodpadůplatí2:
a)

ýzická osoba,
1. která má v obci trva|ý pobyt'
2. které byl podle zákona upravujícího pobyt cizinců na územi Českérepubliky
povolen trva|ý pobyt nebo přechodný pobyt na dobu delšínež90 dnů'
3. která podle zákona uprar,ujícíhopobyt cizinců na ílzemi Českérepubliky pobývá
nainemi Ceskérepubliky přechodně po dobu delší3 měsíců,
4. které byla udělena mezinánodní ochrana podle zákona upravujícího azyl nebo
doěasná ochrana podle zákona upravujícíhodočasnouochranu cizinců'

b)

(2)

ýzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenouk individuální rekreaci, byt nebo
rodinný dům, ve kteých není hlášena k pobýu žádná ýzická osoba, a to ve
ýši
odpovídajícípoplatku za jednu fizickou osobu; má-li ke stavbě určenék individuální
rekreaci' byu nebo rodinnému domu vlastnické právo více osob' jsou povinny platit
poplatek spoleěně a nerozdílně.

Za fyzické osoby tvořící domácnost můžepoplatek platit jedna osoba, Za
ýzické osoby žijící
v rodinném nebo býovém domě můžepoplatek platit vlastník nebo správce. osoby, kteréplatí
poplatek za více ýzic|ých osob, jsou povinny obecnímu úřadu oznámit jméno, popřípadě
jména,příjmenía datanarozeníosob, za kterépoplatek platí.

.
$ 14 odst. 3 zákona č. 565/1990 Sb., o místníchpop|atcích,ve znění pozdějšíchpředpisů(dá|e jen ,,zákon
o místníchpop|atcích..)
.
s 10b odst. 1 zákona o místníchpop|atcích

Clánek3
ohlašovací povinnost

( 1 ) Poplatník je povinen ohlásit správci poplatku vznik svépoplatkovépovinnosti nejpozději do 15

(2)
(3)

dnůode dne, kdy mu povinnost platit tento poplatek vznikla. Existenci skutečnostízak|ádajicich
nárok na osvobozenínebo úlevu od poplatku je poplatník povinen doložit každoroěně do28.2.
Poplatník dle čl' 2 odst. 1 tétovyhlášky je povinen ohlásit správci poplatku jméno, popřípadě
jména,a příjmení,místopobýu, popřípadě dalšíadresy pro doruěoviání.
Poplatník dle čl. 2 odst. i písm. b) lyhlášky je povinen ohlásit také evidenčnínebo popisné
číslo stavby urěené k individuální rekreaci nebo rodinného domu; není-li stavba nebo dům
oznaěen eÝidenčnímnebo popisným číslem,uvede poplatník parcelní číslopozemku' na kterém
je tato stavba umístěna. V případě bytu je poplatník povinen ohlásit orientačnínebo popisné
číslostavby, ve které se byt nacháni, a ěíslo býu, popřípadě popis umístěnív budově, pokud
nejsou byý očíslovány.Není-li stavba, ve které se byt nacházi, oznaěena orientaěním nebo
popisným ěíslem, uvede poplatník parcelní číslo pozemku, na kterém je umístěna stavba
s bytem.

(5)

Stejným způsobem a ve stejnélhůtějako vznik poplatkové povinnosti jsou poplatníci povinni
ohlásit správci poplatku zánik své poplatkové povinnosti v důsledku změny pobytu nebo
v důsledku změny vlastnictví ke stavbě určenék individuá|ní rekreaci, bytu nebo rodinnému
domu.
Poplatník, kteý nemá sídlo nebo bydliště na ízemi členskéhostátu Evropské unie, jiného

(6)

smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru nebo Šýcarské konfederace'
uvede takéadresu svéhozmocněnce v tuzemsku pro doručování.3
Dojde-li ke změně údajůuvedených v ohlášení,je poplatnft nebo plátce povinen tuto změnu

(7)

oznámitdo 15 dnůode dne, kdy nastala.a
Pro splnění oznarnovacípovinnosti můžepoplatnft použítformulář správce poplatku, kteý je

(4)

k dispozici na obecním úřaděv Hruškách.
Čtánet<l
Sazba poplatku
(1)

Sazbapoplatku jetvořena:
a)

z ěástlr<y
200'-Kč za osobu uvedenou v článku 2, odst. (i) za kalendářní rok a
zč,ástky250'-Kč zaka|endáÍnírok. Tato částkaje stanovena nazák|adé skutečných

b)
nákladů obce předchozího kalendrářníhoroku na sběr a svoz netříděnéhokomunálního odpadu
zapoplatnika a kalendářní rok.
(2)

Skuteěnénráklady předchozího roku na sběr a svoz netříděnéhokomunálního odpadu ěinily:
642 573 Kě'- a byly rozúčtoványtakto:
Náklady 642 573,- Kě děleno 1563 poplatnftů :411o11 Kč.
Celková sazba poplatku dle ě1.4 odst. 1. vyhlášky ěiní 450'- Kč.

(3)

V případě změny místa pobýu ýzické osoby, zmény vlastnictví stavby určenék individuální
rekreaci' býu nebo rodinného domu v pruběhu kalendářního roku se poplatek platí v poměrné
výši, která odpovídá poětu kalendrářních měsíců pobytu nebo vlastnictví v příslušném

pop|atcích
" $ 14aodst.2 zákonao místních
- 14aodst.3 zákonao místních
pop|atcích
$

kalendářním roce. Dojde-li ke změně v pruběhu kalendářního měsíce,je pro stanovení poětu
měsícůrozhodný stav k poslednímudni tohoto měsíce.s

Čtánet<
s
Splatnost poplatku

(

(1)

Poplatekje splatnýjednoránovéato nejpozději do 30. dubna příslušného
kalendářníhoroku.

(2)

Vznikne-li poplatková povinnost po datu splatnosti uvedeném v odst. l, je poplatek splatný
nejpozději do 15. dne měsíce, kteý následuje po měsíci, ve kterém poplatková povinnost
vznik|a, nejpozději však do konce příslušnéhokalendářního roku.
čtánet<6
Osvobození a úIevy

(1)

od poplatku se osvobozují:
a)

poplatníci, kteří jsou po celý kalendářní rok umístěni v sanatoriích, léčebnách pro
dlouhodobě nemocnéčiv podobnémléčebném
zašízení,

b)

poplatníci, kteří po dobu celého kalendářního roku pobývají z důvodu pracovního nebo
studijníhopobytu v zahraniěi,

c)

vlastníci stavby určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinného domu' ve kteých
není hlášenak trvalémupobýu Žádnáýzická osoba, a ve kterése fakticky nikdo nezdržuje
vice než30 dnív roce'

.\J

d)

poplatnícis trvalým pobytem na adresesídlaohlašovnyobecníhoúřaduU zbrojnice č' 100.

e)

poplatníci' kteří byli rozhodnutím soudu zbaveni způsobilosti k právním úkonůma jako
opatrovníkjim byla ustanovenaobec Hrušky,

0

poplatník' kteý je trvale v obci přihlášen, jehož pobyt však neni znám nebo kteý se
nepřetržitě po dobu celéhokalendářního roku nainemi obce nezdržuje

g)

poplatníci,kteříjsou pěstounya děti vjejich pěstounsképéči.

Q)

Úle,,a se ve výši 50,- Kč se poskýuje spoleěnému zástupci - poplatníku' ktery oďvádí za
domácnost poplatky bezhotovostně, prostřednictvím systému SIPO, a to jen I x za skupinu
poplatníků,za kteréjsou poplatky odvedeny, bezrozdíhl velikosti tétoskupiny.

(3)

Pro doloŽení skutečnostízak|ádajícich nárok na osvobození od poplatku dle článku 3, odst. (1)
|zevyužít formulář, kte4ýje k dispozici na obecním úřaděv }kuškách.

(4)

Existenci skutečnostízak|ádajicich nárok na osvobození nebo úlevu od poplatku je poplatník
povinen doložitkaždoročně
do 28.2.

Clánek 7
Navýšení poplatku
(1)

Nebudou-li poplatky zap|acenypoplatníkem včasnebo ve správnéýš| vyrněří mu obecní úřad
poplatek platebnímvýměrem nebo hromadným předpisným Seznamem'o

5 too odst.5 zákonao místních
pop|atcích
5

(z)

Věas nezaplacenénebo neodvedenépoplatky nebo črísttěchto poplatkůmůžeobecnitliad, zvýšit
ažna trojniásobek;toto zvýšeníje pfislušenstvímpoplatku.7

Clánek 8
odpověd nost za zap|acení poplatku
(1)

Je-li poplatník v době vzniku povinnosti zap|atit poplatek nez|eti|ý, odpovídají za zap|acení
poplatku tento poplatník a jeho zákonný zástupce společněa nerozdílně; zákonný zástupce má
v takovémpřípadě stejnéprocesnípostaveníjako poplatník.

(2)

Nezaplatí-ii poplatek poplatník nebo jeho zákonný zástllpce, vyměří obecní úřad poplatek
jednomu znich.

čtánek 9
Přechodné a zrušovací ustanovení
'\ý

(l)

V obecně závaznévyhlášce ě. 01/1l - Místnípoplatky, ze dne 24' 2' 2011' se ruší částV. poplatek za proyozovaný ýherní fuací přístroj a jiné technické hrací zařizení a část VII. _

poplatek zaprovoz systémushromažďování' sběru, přepravy, třídění,využíváni a odstraňování
komunálních odpadů.

(2)

Poplatkové povinnosti vzniklé před nabýím úěinnost této vyhlášky se posuzují podle
dosavadníchprávních předpisů.

čtánek10
Úěinnost
Tato vyhláškanabývá účinnosti
dne 1.ledna2013.
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Bc. Jana Filipoviěová
místostarosta
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Vyvěšenona Úřednídescedne:,16.11.2012

Sejmuto
z úřední
deskydne: I

,/Á/
/í1c-"-Z.1

tt . M ťL

pop|atcích
], s tt oo"t.1 zákonaomístních
pop|atcícl1
$ 11 odst.3 zákonao místních

t

