obecně závaznáwhláška městvse
Štěchovice
ý
č.112014
o místnímpoplatku za provoz systému

shromažďováníosběruopřepraVy, třídění,využívánía
odstraňováníkomunálníchodpadů
Zastupitelstvoměstyse Štěchovicese 15. prosince 2014 usneslo v souladu s ust. $ 10
písm.d), $ 35 odst. 3 písm.a) a $ 84 odst. 2 písm.h) zákona č.|2812000Sb., o obcích
(obecnízÍizeni),ve zněni pozdějšíchpředpisů,a ust. $ 14 a 10b zákona č. 56511990
Sb., o místníchpoplatcích,ve znění pozdějšíchpředpisů(dále jen ,,Zákon,,),vydat
tuto obecně závaznou r,yhlášku o místním poplatku za provoz systému shromaŽďování, sběru, přepravy, třídění,využiváni a odstraňováníkomunálních odpadů(dále
jen ''vyhláška'').
čl.1
Zák|adní ustanovení.
l. Městys Štěchovice(dále jen ''městys'')vybírámístnípoplatek zaprovoz systému
shromaŽďování, sběru' přepravy, třídění, využívánía odstraňováníkomunálních
odpadů(dálejen ''poplatek'').
2. Výkon správy poplatku vykonává Úřad městyse Štěchovice(dále jen ''správce
poplatku").

č|.2

Předmět poplatku
Poplatek se vybírá za provoz systému shromaŽďování, sběru, přepravy, třídění,
využivánía odstraňováníkomunálních odpadů,který byl stanoven obecně závaznou
vyhláškou nrěstyse Štěchoviceě. 312008 o nakládání s komunálním a se stavebním
odpademze dne 19. listopadu2008.
čl.3
Poplatník

Poplatníkemje
a) každáfyzickáosoba,
_ která má v městysi trvalý pobyt;
_ které byl podle zákona upravujícíhopoby cizinců na uzemi Českérepubliky
povolen twa|ý pob}.tnebo přechodnýpobyt na dobu delšíneŽ 90 dnů;
_ která podle zákona upravujícího pobý cizinců na uzemi Českérepubliky
pobývá nauzemi Ceskérepubliky přechodněpo dobu delší3 měsíců;
- kterébyla udělena mezinárodní ochrana podle zákona upravujícíhoazy\ nebo
dočasnáochranapodle zákonaupravujícíhodočasnouochranucizinců.
Za domácnost můŽeb;it poplatek odveden hromadně společným zástupcem, za
rodinný nebo bytový dům vlastníkemnebo správcem; tyto osoby jsou povinny
městysi oznámit jména,příjmenia ďata narozeníosob, za kterépoplatek odvádějí.
b) každá ýzická osoba vlastnící stavbu urěenou k individuální rekreaci, byt nebo
rodinný dům, nachézejicíSe na uzemí městyse a kde není hlášena k trvalému
pobyu Žádná fyzická osoba; má-li k takové stavbě vlastnické právo více osob,
jsou povinny platit poplatek společněa nerozdílně, a to ve výši odpovídající
poplatku za jednu fyzickou osobu podle písm.a) tohoto odstavce.

čl.4
oznamovací povinnost
t . Poplatník (čl. 3 vyhlášky) je povinnen oznámit správci poplatku do 30 dnů od
nabyí účinnostivyhlášky svéjméno a příjmenía doručovacíadresu. Poplatník
podle písm. b) č1.3 vyhlášky je navíc povinen oznámit nézev části městyse
(Masečín,Štěchovicenebo Třebenice) a popisnéresp. evidenčníčíslopředmětné
stavby resp. číslobytu (nejsou-li byty číslovány,pak jednoznačnouidentifikaci
býu) a popisnéresp. evidenčníčíslabudovy, v níŽ se b7t nachází.Není-li stavbě
přiděle-no evidenčníani popisnéčíslo,uvede poplatníkparcelníčíslopozemku, na
kterémje tato stavba umístěna
2 . Za domácnostmůžeohlašovacípovirurostbý splněna hromadně společnýmzástupcem, za rodinný nebo bytový důmvlastníkem nebo správcem; má-li k stavbě
ěi bytu podle písm.b) ěl. 3 vyhlášky vlastnicképrávo více osob, můŽeohlašovací
povinnost bý splněnahromadnějednímze spolumajitelů.
a
J.
Poplatník, který nemá sídlo nebo bydliště na uzemi členskéhostátu Evropské
unie, jiného smluvníhostátu Dohody o Evropskémhospodářskémprostoru nebo
konfederace,uvede kromě údajůpožadovanýchv předchozímodstavci
Švýcarské
adresusvéhozmocněncev tuzemskupro doručování.
4 . Dojde-li v době účinnostivyhlášky ke vzniku, změně či zániku poplatkovépovinnosti' je poplatníkpovinen tuto skutečnostohlásit správci poplatku do 15 dnůode
dne vzniku, změně či zániku poplatkovépovinnosti.
čl.5
Sazby poplatku
1 . Poplatek za kalendářnírok 2015 činíKč 800,- pro kaŽdéhopoplatníkapodle čl.3
vyhlášky.
2 . Poplatek je tvořen částkou stanovenou ve smyslu ust. $ 10b odst. 4 písm. a)
Zákona ve výši 50'- Kč a částkoustanovenouve smyslu ust. $ i0b odst. 4 písm.b)
Zžkonave výši 750,- Kč.
a
J.
Dojde-li ke vzniku či zaniku poplatkovépovinnosti v průběhukalendářního roku,
poplatek se uhradív poměmévýši,která odpovídápočtukalendářníchměsíců,ve
kterých poplatková povinnost trvala. Pro zahmutíkalendářníhoměsícedo tohoto
počtuje rozhodný stav na jeho konci.
4 . Rozúčtovánínákladů na sběr a SVoZ netříděnéhokomunálního odpadu na poplatníkav předchozímroce je uvedenov příloze vyhlášky.
čl.6
Splatnost poplatku
1 . Poplatekje splatnýve dvou 50% splátkách k 3 I. 3 ' a 30. 9.
2. Vznikne-li poplatková povinnost během roku, je příslušnásplátka splatná do 30
dnůod vzniku poplatkovépovinnosti.
3 . Poplatníkmůžezap|atitobě splátky současněk 31. 3.
č|,7
za
Odpovědnost
zaplacení poplatku
1 . Je-li poplatník v době vzniku povinnosti zap|atitpoplatek nez|etl|ý,odpovídajíza
zapl'acenipoplatku tento poplatník a jeho zákonný zástupce společněa nerozdílně;
zákottný zástupce má v takovémpřípadě stejnéprocesnípostaveníjako poplatník.
2 . Nezaplatí-lipoplatek poplatníknebojeho zákonný zástupce,vyměří úřadměstyse
poplatek j ednomu z nich.

čl.8
Úleva
Každéfyzické osobě, která má v městysi trvalý pobyt, ná|eŽiúleva200,- Kč.

1.

2,
3.
4.

čl.9
Sankce
Nebudou-li poplatky zap|acenypoplatníkemvčasnebo ve správnévýši, vyměří
mu správcepoplatku poplatek platebnímvýměrem nebo hromadnýmpředpisným
seznamem.
Věas nezaplacenépoplatky nebo část těchto poplatků můžesprávce poplatku
zvý šitažna tr ojnásobek; toto zýšení j e příslušenstvímpopl atku'
Penále, úroky a pokuty, upravenédaňovým řádem, s výjimkou pořádkových pokut, se neuplatňují'
Poplatek nebojeho neuhrazenoučástlze vyměřit do tří let ode dne splatnosti.

čl.10
Přechodnéustanovení
Poplatkovépovinnosti vzniklépřed nabytímúčinnosti
tétovyhlášky se posuzujípodle
dosavadníchprávníchpředpisů.
č l .1 1
Účinnost
Tato obecně závazná vyhláška o místnímpoplatku za provoz systémushromaŽďování, sběru, přepravy, třídění,vytlživánía odstraňováníkomunálních odpadůnabývá účinnosti1. ledna 2015. Zároveň se ruší obecně závazná vyhláška městyse
Štěchoviceč. 212013o místnímpoplatku Za provoz systémushromaŽďování,sběru'
přepravy,třídění,vyuŽivánía odstraňováníkomunálníchodpadůz 14. listopadu2013.
Podpisy:

Příloha

Rozúčtování
nákladůna sběr a svoz netříděného
komuná|nÍho
odpadu
v roce 2013na poplatníka
yzickýchosob pod|eust.s 10bč|.,1písm.a)Zákona

Stavebapod.pod|eust.$ 10b č|.1 písm.b)Zákona
3e|kempop|atníků

nák|adyměstysena sběr a svoz netříděného
Skutečné
<omuná|ního
odpadu
nák|adyměstysena sběr a svoz netříděného
Skutečné
<omuná|ního
odpadurozpočítané
najednohopop|atníka

1944
958

2902
2687 054,36

925.93

pop|atku
pod|eust.$ 10bodst.3 písm.a)Zákona
S|oŽka

50.00

pod|eust.s 10bodst.3 písm.b)Zákona
S|oŽkapoplatku

750.00

