oueŠrulce
oBEclevÍrusxÁ
oBcElevínsrÁoleŠrulce
zAsTUPlTELsTVo
obecně závazná vyhláška é,.1 12016,
sběru, přepravy,
o místnímpop|atkuza provozsystémushromažd'ování,
a odstraňováníkomunáIníchodpadů
třídění,využívání
Zastupite|stvo
obce LevínskáolešniceSe na svémzasedánídne 25. února2016
usnesenímč. 12'125'2'2016usnes|o vydat na zák|adě s 14 odst. 2 zákona
předpisů(dále jen
ve znění pozdějších
č.565/1990sb., o místníchpop|atcích,
poplatcích..),
písm.
10
a Vsou|aduss
d) aS84 odst.2 písm.h)
,,zákono místních
zákona č' 12812000
Sb., o obcích (obecnízřízeni),ve znění pozdějšíchpředpisů,
(dá|ejen ,,vyh|áška,.):
tutoobecnězávaznouvyh|ášku
čl.t
Úvodní ustanovení
(1) obec Levínskáolešnicetouto vyh|áškouzavádí místnípop|atekza provoz
sběru, přepravy,třídění,vyuŽívánía odstraňování
systémushromaŽd'ování,
jen
komuná|ních
odpadů(dá|e ,,poplatek..).
(2) Řízenío pop|atcích
vykonáváobecníúřad(dá|etéŽjako ,,správcepop|atku..).1)

čl.z

Poplatník
:
(1) Poplatekp|atí2):
a) tyzickáosoba,
1' kterámá v obcitrva|ýpobyt,
pobyt cizincůna územíČeské
2, kteréby| pod|e zákona upravujícího
pobyt
přechodný
pobyt na dobu de|ší
nebo
repub|ikypovolentrva|ý
neŽ90 dnů,
3. která podle zákona upravujícíhopobyt cizinců na územíČeské
pobývána územíCeskérepub|iky
přechodněpo dobu delší
repub|iky
3 měsíců,
4. kteréby|a udě|enamezinárodníochranapod|ezákona upravujícího
dočasnou
azl1l nebo doěasná ochrana podle zákona upravujícího
ochránucizinců,
stavbu určenouk individuá|ní
b) ýzlcká osoba, která má ve v|astnictví
rekreaci,bý nebo rodinnýdům,ve kteých neníh|ášenak pobytuŽádná
pop|atkuza jednu fyzickou
tyzická osoba, a to ve výši odpovídající
osobu; má-li ke stavbě určenék individuá|nírekreaci, bytu nebo
právovíceosob,jsou povinnyp|atitpoplatek
rodinnému
domuvlastnické
společněa nerozdílně.
(2) Za ýzické osoby tvořícídomácnost můŽe pop|atekp|atitjedna osoba.
Zaýzické osoby Žl1ící
v rodinnémnebo bytovémdomě můŽepop|atekplatit
pop|atcích.
1,'sta odst.3 zákonao místních
.,s
pop|atcích.
10bodst.1 zákonao místnÍch

vlastníknebo správce.osoby, kteréplatípoptatekza vícefyzickýchosob,jsou
povinnysprávci pop|atkuoznámitjryéno,popřípadějména,příjmenía data
narozeníosob, zakterépop|atekplatí",.

čl.s

ohlašovacípovinnost
povinnosti
(1) Poplatníkje povinenohlásitsprávci pop|atkuvznik své pop|atkové
povinnost
p|atittentopop|atekvznikla,
nejpozdějido 15 dnůode dne, kdy mu
případnědo|oŽitexistenciskutečností
zak|áda1ících
nárok na osvobozenínebo
pop|atku.
ú|evu
od
(2) Pop|atníkd|e Č|'2 odst. 1 tétovyh|áškyje povinenoh|ásitsprávci poplatku
jméno,popřípadějména,a příjmení,
místopobýu, popřípaděda|šíadresy pro
doručování'
je povinenoh|ásittakéevidenční
(3) Pop|atník
dle Č|.2 odst.1 písm.b) vyh|ášky
nebopopisné
rekreacineborodinného
domu;
číslo
stavbyurěenék individuální
není-|istavba nebo důmoznačenevidenčním
nebo popisnýmčís|em,
uvede
je
pop|atník
parcelníčís|o
pozemku,na kterém tatostavbaumístěna.
V případě
povinenoh|ásitorientační
nebo popisnéčís|o
bytuje pop|atník
stavbY,V€ které
v budově,pokudnejsou
se byt nachází,a ěís|obytu,popřípaděpopis umístění
býy očís|ovány.
(4) Stejnýmzpůsobema ve stejné|hůtějsou pop|atníci
povinniohlásit správci
pop|atkuzánik své pop|atkovépovinnostiv důs|edkuzměny pobytu nebo
ke stavběurčené
k individuá|ní
rekreaci,bytunebo
v důsledku
změnyv|astnictví
rodinnému
domu.
(5) Pop|atník,
kteý nemá síd|onebo bydlištěna územíě|enského
státu Evropské
jiného
unie,
smluvníhostátu Dohody o Evropskémhospodářskémprostoru
uvedetakéadresusvéhozmocněncev tuzemsku
neboŠrnýcarské
konfederace,
pro doručování.a)
je poplatník
povinentutozměnu
(6) Dojde-like změně údajů
uvedenýchv ohlášení,
oznámitdo 15 dnůode dne,kdy nastala.")

ěl. +

Sazba poplatku
(1) Sazba poplatkučiní540 Kča je tvořena:
a) z částkyí40 Kčza kalendářníroka
b) z částky400 Kč za ka|endářnírok. Tato částkaje stanovenana zák]adě
skutečných
nák|adůobce předchozíhokalendářníhoroku na sběr a svoz
odpaduza pop|atníka
netříděného
komunálního
a kalendářnírok.
pop|atcích.
]) s too odst.2 zákonao místních
.,.$
pop|atcích.
14aodst.2 zákonao místních
pop|atcích'
")E 14aodst.3 zákonao místních

(2) Skutečné
nákladyza rok2015na sběr a svoz netříděného
komuná|ního
odpadu
čini|y:
230 177 Kč,a bylyrozúčtovány
takto:
Nák|ady ce|kem 230 177 Kč dě|eno 461 pop|atníků
ce|kem (početosob
s pobýem na Územíobce + početstaveburčených
k individuá|ní
rekreaci,bytů
a rodinnýchdomů,ve kteých neníhlášenak pobytuŽádná ýzická osoba) =
499 Kě. Ztétočástkyje stanovenasazba poplatkud|e Č|.4 odst. 1 písm.b)
vyhláškyve výši400 Kč.
(3) V případězměny místapobytuýzickéosoby,změny v|astnictví
stavbyurčené
k individuá|ní
rekreaci,bytu"neborodinného
podle
domunebo změny umístění
Č|'6 odst.1 vyh|ášky
p|atí
v průběhu
ka|endářního
roku,se pop|ateŘ
v poměrné
výši, která odpovídápočtu ka|endářníchměsícůpobytu, v|astnictvínebo
umístěnív přís|ušném
ka|endářnímroce. Dojde-|ike změně v průběhu
je
pro. stanovení počtu měsíců rozhodný stav
kalendářníhoměsíce,
k poslednímu
dnitohotoměsíce.o/

čl.s

Splatnost poplatku
(1) Poplatekje splatný7)ve
dvou stejnýchsp|átkách,vŽdynejpozdějido 15' března
a do 15' záři přís|ušného
ka|endářního
roku.
(2) Poplatek |ze zap|atitve 12 stejnýchměsíčních
sp|átkách,vŽdy nejpozději
do 20' dne kaŽdého
měsícepřís|ušného
kalendářního
roku.
(3) Vznikne-|ipoplatkovápovinnostpo datu sp|atnostiuvedenémv odst' 1 nebo
odst.2, je pop|atek
sp|atnýnejpozději
do 15. dne měsíce,kteý následujepo
. měsíci,ve kterémpop|atkovápovinnostvznik|a,nejpozdějivšak do konce
přís|ušného
kalendářního
roku.

čl.s

osvobozenía úlevy
je osvobozenaýzická osoba,kteráje8)
(1) od pop|atku
a) umístěnado dětskéhodomovapro děti do 3 let věku, ško|ského
zařízení
pro výkon ústavnínebo ochrannéuýchovy nebo školskéhozařízení
pro preventivněvýchovnou péčina zák|adě rozhodnutísoudu nebo
smlouvy,
b) umístěnado zařízenípro děti vyŽadujícíokamŽitoupomoc na zák|adě
rozhodnutí
soudu,na Žádostobecníhoúřaduobce s rozšířenou
působností,
zákonnéhozástupcedítětenebonez|eti|ého,

pop|atcích.
ton odst.6 zákonaomístních
!)5
,, Poplatek|zeuhraditzejména:
převodemna č.ú.4129.58110100
a) bankovním
s variabi|ním
symbo|em1337,
b) v hotovosti
v pok|adně
obecníhoúřaduLevínskáo|eŠnice.
pod|e$ 163 odst.3 zákonaě.28012009Sb., daňovýřád, ve znění
ostatnízpůsobyplacenípop|atku
předpisů,
pozdějších
tímnejsoudotčeny.
o) 10bodst.3 zákonao místních
pop|atcích.
s

c) jako nezaopatřenédítě umístěnav domově pro osoby se zdravotním
postiŽenímna zák|adě rozhodnutísoudu nebo sm|ouvy o poskytnutí
sociálnísluŽby,nebo
d) umístěna V domově pro osoby se zdravotnímpostiŽením,domově
proseniory, domově se zvláštnímreŽimem nebo chráněnémbyd|ení.
(2) obec od poplatkudále osvobozujepop|atníky,
kteří:
po dobu ce|éhopřís|ušného
Že jsou nepřetrŽitě
a) do|oŽí,",
ka|endářního
roku
ve zdravotnickém
zařízení,lo)
b) jsou nepřetrŽitěpo dohu ce|éhopřís|ušného
ka|endářního
roku přih|ášeni
na oh|ašovně
obecníhoúřaduLevínskáolešnice.
(3) Úlevu ve výši 50% sazby pop|atkuobec poskytujepop|atníkům,
kteříjsou
jsou po dobu svéhostudia
studentemdo 26 |etvěku a zároveňdo|oŽí,,,)Že
nepřetrŽitě
ka|endářního
v průběhu
ce|éhopříslušného
rokuubytovánina území
jinéobce.

cl. t

Navýšenípop|atku
pop|atkyzaplacenypop|atníkem
(1) Nebudou.|i
včasnebo ve správnévýši,vyměří
popIatku,^'poplatek
pIatebním
mu správce
výměrem nebo hromadným
..i
předpisným
seznamem.
(2) Včasnezap|acené
pop|atkynebo částtěchtopop|atků
nebo neodvedené
můŽe
správce Ppp|atkuzvýšitaŽ na trojnásobek;toto zvýšeníje přís|ušenstvím"
:
poplatku.'"'
čt.g
odpovědnost za zaplacenípop|atku
(1 ) Vznikne-|inedop|atekna poplatku pop|atníkovi,
kteý je ke dni sp|atnosti
je
p|né
nezletilýa nenaby|
nebo kteý ke dni sp|atnosti
svéprávnosti
omezenVe
jeho jmění,přechází
svéprávnosti
a by| mu jmenován opatrovníkspravující
pop|atkovápovinnosttohotopoplatníkana zákonnéhozástupce nebo tohoto
opatrovníka;
zákonnýzástupcenebo opatrovník
má stejnéprocesnípostavení
jakopop|atník.1a)

(2) V případěpod|eodst.1 vyrněříobecníúřadpop|atekzákonnémuzástupcinebo
pop|atníka.'",
opatrovníkovi

9J'Např.potvrzením
zařízeni.
ve zdravotnickém
o umístění
,") Zákon ě. 3721201,|sb., o zdravotníchs|uŽbách a podmínkáchjejich poskytování(zákon
předpisů.
o zdravotních
ve zněnÍpozdějŠích
s|uŽbách),
o ubytováníveŠko|ském
ubytovacím
zařízení.
'') Např.nájemnísmlouvounebopotvrzením
pop|atcích.
]::s 11 odst.1 zákonao místních
pop|atcích'
]:]s 11 odst.3 zákonao místních
pop|atcích.
tz
odst.
1
zákonao
místních
]]]s
tcl5 12 odst.2 zákonao místních
poplatcích.

(3) Je-|izákonnýchzástupcůnebo opctrovníků
více,jsou povinnip|nitpop|atkovou
povinnost
společně
a nerozdílně''o/

cr.g

Přechodnéa zrušovacíustanovení
(1)Zrušujese obecně závazná vyhtáškač,.1.12012,o místním
poplatkuza provoz
systémushromaŽd'ování,
sběru, přepravy, třídění,vyuŽívánía odstraňování
komunálních
odpadů,
ze dne 7. prosince2012,
(2)Poplatkové
povinnostivzniklépřed nabýímúčinnosti
tétovyh|áškyse posuzují
pod|edosavadních
právníchpředpisů.

ěl. to

Účinnost
patnáctýmdnempo dnijejíhovyhlášení.
Tatovyh|áška
nabýváÚčinnosti
) rl/
,'/.s'
r'i

e=r!@E:{r-

'c- .- - - 4

|ng.Lubomír
Jiřiště
místostarosta

//''qÍ,aŤa

,ZdeňkaNosková
stařostka

Vyvěšenona úřední
desceobecního
úřadudne:26.2,2016
Zveřejnění
vyhláškyby|oshodněprovedenona elektronické
úřední
desce.
Sejmutoz úřednídesky
obecního
úřadudne:

16)s 12 odst.3 zákonao místních
poplatcích.

