Obec Ma|ý Újezd, okres Mělník
o becně záv azná vyhláška
obce Malý Újeza č.5/03
o místnímpoplatku za provoz systémushromažďování,sběru,
přepravy, třídění, využívánía odstraňování komunálních odpadů.
s ust. $ l0 písm.d)$ 35 a $ 84 odst.2)písm.i)zákonač.12812000Sb., o obcích,
a s ust. $ 14 odst.2) zákona č.565l|990 Sb., o místníchpoplatcích,ve znění
pozdějšíchpředpisů,tuto obecně závaznouvyhláškuo místnímpoplatkuza
provoz systémushromažďováni, sběru, přepravy, třídění,využiváni a
odstraňováníkomunálníchodpadů:

oddí|I.
ZáHadní ustanovení

t
Čt.
l) obec Malý Újezdvybírá místnípoplatek Zaprovozsystémushromažďováni,
sběru, přepravy, třídění,využívánía odstraňováníkomunálních odpadů(dále jen
,,poplatekza komunálníodpad..).
2) Správu poplatku za komunálníodpad vykonává obecníiňad,Malý Újezd
(dále jen ,,správcepoplatku..)a při tízeníve věcech poplatku za komunální
odpad se postupujepodle zákona č.337l|992 Sb., o správě dani apoplatků,ve
zněni pozdějšíchpředpisů,nestanovi-li zákon č, 565/t990Sb.. o místních
poplatcích,ve zněni pozdějšíchpředpisů,j inak.

oddíl II.

Poplatek za komuná|níodpad

Čt.
z

Předmět poplatku
Poplatek za komunální odpad se vybírá za provoz systémushromažďováni,
sběru,přepravy, tttděni,využívánía odstraňováníkomunálních odpadůna
územíobce Malý Ujezd, kteý byl stanoven v obecně závaznévyhiasce obce
Malý Ujezd č. l8l200l o systémushromažďování,sběru,přepravy' třídění,
uyuživánía odstraňováníkomunálního odpaduvznikajicího na inemiobce Malý
Ujezd ze dne 12.12.2001.

Čt.
r

Poplatník
Poplatníkempoplatkuzakomunální odpad (dálejen,,poplatník..)je :
1) Fyzická osoba, kteň má v obci Malý Újezd twa|ý pobyt. Za domácnostmůže
bý poplatekza komunálníodpad odváděn společnýmzástupcem,v případě
rodinných nebo býovych domůvlastníkemnebo správcem domu..
2) Fyzická osoba,která má ve vlastnictvístavbuurčenounebo sloužící
k individuální rekreaci, nacházejícíse nailzemíobce Malý Újezd,ve kterénení
hlášenak trvalémupobytu žádnáýzická osoba. V pffpadě, žó stavba určená
nebo sloužícík individuálnírekreaci,ve kteréneníhlášenak trvalémupobýu
žádnáýzická osoba,je ve vlastnictvi vice osob,jsou týo osoby povinny hradit
poplatek společněanerozdílně,a to ve ýši odpovíďajícípoplatku
za jeánu
$rzickou osobu.

ct.4

ohlašovacípovinnost
l) osoby uvedenéve větě druhéodst. 1 čl.3 tétovyhlášky
. jsou povinny oznámit
správci poplatku j méno,příjmenía datum nu,o,"ni osob, zá něž-poplatekza
komunálníodpad odvádějí,a to nejpozdějipři placenípoplatku.
2) Poplatnik _ ýzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenounebo
sloužící
k individuálnírekreaci,nacházejícíse naúzemiobce Malý Újezd,ve
kteréneníhlášenak trvalémupobytu žádná ýzická osoba,je povinen oznámit
správci poplatku vznkjeho poplatkovépovinnosti do 30 dnůod nabytí
účinnostitétovyhlášky, pokud se na poplatníkanevúahujepřechodné
ustanovenídle čl. l1 tétovyhlášky,a zántkpoplatkovépovinnosti do 15 dnůode
dne , kdy jeho poplatková povinnost zanikla.V případě,Že dojde ke vzniku
poplatkovépovinnosti v průběhukalendářního roku, je poplatníkuvedený ve
větě prvétohoto ustanovenípovinen svou oznamovacípovinnost do 15 dnůode
dne vzniku poplatkovépovinnosti.

Čt.
s

Sazby pop|atkuza komuná|níodpad
Poplatekza komunálníodpadčiníročněpro
1) fyzickou osobu,která má v obci trvalý pobyt 350,.Kč

Poplatekje tvořen :
10 b odst. 3) písm.a) zákonao místních
10 b odst. 3 písm.b zákonao místních
ictvístavbu určenounebo s|oužící
l na územíobce, ve kterénení
h|ášena
)a 350'- Kč

a) částkoustanovenou
ve smvsluust.$ l0 b odst.3) písm.
a) zákonaomístních
poplatcích
ve vyši100,-Kč
b) částkoustanovenou
ve smysluust.$ l0 b odst.3 písm.
b) zákonaomístních
poplatcíchve vyši250,-Kč
Rozúčtovánínák|adůobce na sběr
a svoznetříděnéhokomunálního odpadu
na
osobu a rok je stanovenv příIoze
tétovyhlášky.

Čt.o

Vznik a zánikpoplatkové povinnosti

seplatí
odprvého
dneměsíce
následujícího
po
ffé?l.f'aŤ""'ť#fr;**

fiflxíÍ'l"ňffiHl

óopaa ao poj.aního dne
poptuttovapovinnost zan

'',l'nT;tť'':lT|to.'e
ooplatekzakomunáIni
házejicihoměsíce,v němž

Čt.l
Sp|atnostpop|atkuza komuná|ní
odpad
l) Poplatekza komunálníodpadjesplatný
bez vyměřenído konceledna
v hotovostido pokiadnyob"cního
íradu nebou.'r,otouostnína
*"'ť:*J"ku
2) Yznikne-lipoplat|ovápovinnost
běhemrokupo 3l.1. je pop|atek
za
komunálníodpadsplatný.do3oti dnů
od vznikupoplatkové
povinnosti.
oddí| III.
Ustano\eníspo|ečná,
přechodná a závérečná

Čls

1) Nebude-li poplatek za ko*un
áIní
-odpadzaplacenvčasve správnévýši,
vyměří správce poplatku za komunální
odpal pr".t"ím ýměrem. Včas

nezaplaaenýpoplatekza komunální odpad nebo jeho nezaplacenoučástmůže
správcepoplatku zýšit ažna trojnásobek.
2) Tomu, kdo nesplníve lhůtěstanovenétouto vyhláškounebo rozhodnutím
povahy, můžesprávce poplatku uloŽit pokutu za
povinnost nepeněžité
plněníve smyslu $ 37 a $ 37a zákona č.337lI992 Sb., o správě daní
nepeněžité
a poplatků,ve zněni pozdějšíchpředpisů.

Čt.q
1) Pokud poplatníknesplnísvoji poplatkovoupovinnost stanovenoutouto
obecně závaznou vyhláškou, |ze dhňnéčástkyvyměřit do tří let od konce
kalendářníhoroku, ve kterémpoplatková povinnost vznikla.
2) Byl-li před uplynutímtétolhůtyučiněnúkonsměřujícík vyměřenínebo
doměřenípoplatku za komunální odpad,běžítÍi|etálhůtaznovu od konce roku,
v němžbyl poplatníko tomto úkonupísemněuvědomen.
3) Vyměřit a doměřit poplatekzakomunální odpad |ze nejpozdějido 10 let od
kpnce kalendářníhoroku, v němžpoplatková povinnost vznikla.

Čt.to
l) Správce poplatkuje oprávněnpověřit kontrolouplněnípovinností
do obecníhouřadu..
vyplývajícíchztéto vyhlášky zaměstnanceobce zaÍazené
je
Zaměstnanec povinen se při kontrole prokázat kontrolovanémusubjektu
písemnýmpověřením vydaným správcem poplatku.

cl. 1l
Přechodnéustanovení
ohlašovací(oznamovací)povinnost poplatníka_ ýzické osoby, která má ve
vlastnictví stavbu určenounebo sloužícík individuální rekreaci se na územi
obce Malý Újezd, ve kteréneníhlášenak trvalémupobyu žádnáfyzická osoba,
splněná V roce 2003 podle dosavadníchprávních předpisůobce se povaŽujeza
splněníohlašovacípovinnosti podle tétovyhlášky.

Čt.tz
Zrušujese obecnězávaznávyhláškaobceMalý Újezd č.t9/2oo1o místním
poplatkuzaprovoz systémushromažďování,
sběru,přepravy,třídění,vyu,živáni
a odshaňováníkomunálníchďpadů.

tr
Čt.
Tatoobecnězávaznávyhláškanabyváúčinnosti
dnem I.I.2004.

Fiala Stanislav
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Přílohako^I ě 5103
Rozúčtování
nákladůobceMalý Újezdna sběra svoz netříděného
komunálního
odpaduzarok 2002.
Náklady celkem

338.639,50Kč

občanů* rekreační
objekťy

804+ 32

Nrákladynajednohoobčana

405,07Kč

