
oBEc zámě|

obecně závazná Vyhláška ě' 3 / 2010'

o mÍstním poptatku za provoz systému shromaŽďování, sběrut přepravy'

třídění, Využívání a odstraňoVáni komunálních odpadů

zastupitelstvo obce záměl se na svém zasedání dne 1o'12'2o1o usnesenim č' 3 usneslo

v|Jat'na zakraae s 14 odst. 2 zákona é' 565/1990 sb'' o místních poplatcích' ve znění

pi'.oiiln pr"opi"ň a V sou|adu s s 10 písm' d)as84odst' 2 pism' h) zákone č '12812000

šn'' 'o 
oo"icn iobecní zřízení), Ve znění pozdějších předpisů' tuto obecně závaznou

Vyhlášku (dále jen ,'Vyhláška"):

čl. í
Úvodní ustanovení

(1) obec Záměl touto Vyhláškou zavádí mistní poplatek za provoz systému

shromažďování' sběru' přepravy' třídění' vyuŽíVání a odstraňování komunáIních

odpadů (dále jen 
'poplatek")'

(2) ŘÍzení o poplatcích vykonává obecní úřad (dále jen ,,spráVce poplatku')'1

Čl' z
Poplatník

Poplatek za provoz systému shromaŽd'ování' sběru' přepravy' třídění' VyuŽíVání

a odstraňoVání komunálních odpadů platí':

(1) fyzická osoba' ktelá má V obci trvalý pobyt; za domácnost můŽe být poplátek odváděn

společným zástupcem' za rodinný nebo bytový dům vlasiníkem nebo spráVcem; tyto

osory jsou povinny obci oznámit jména a data narození osob, za kieré poplatek

odVádějí,

(2) fyziaká osoba' která má Ve vlastnictví stavbu ulčenou nebo sloužící k individuá|ní
' ' 

ákreaci' Ve které není h|ášena k trvalému pobytu žádná fyzická osoba; má-li k této

stavbě Vlastnické práVo Více osob' jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně'

a to ve Výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu'

Čl.3
ohlašovací povinnost

(1) Poplatník je povinen ohlásit spráVci poplatku vznik své poplatkové povinnosti

nejpozději do 'l5 dnů ode dne, kdy mu povinnost platit tento poplatek Vznikla, případně

doložit existenci skutečností zakládajících osvobození nebo úlevu od poplatkové

povinnosti.

(2) Poplatnik dle čl' 2 odst' 2 této vyhlášky je povinen oh|ásit spráVci poplaiku zejm'

přÚmenÍ' jméno' bydliště, popřípadě dalšÍ adresy pro doruóování, evidenóni nebo

popisné číslo stavby určené nebo slouŽící k indivjduální r9kreaci' není-li tato stavba

' 5 tl oast' a.axona č. 565ís9o sb'' o míslnich pop]atcich' ve zněni pozdějších předpisů (dále jen 
"zákon

o misinich poplatcrch)

'Ž 
q 1ob odst I zakona o mLstnrch popLatcich



(3)

(4)

oznaóena evidenóním nebo popisným ěíslem číslo parcelní pozemku' na kterém je tato

stavba umístěna'

steinÝmzoůsobemaVestejnélhůiéjsoupoplatnícipovinniohlásitsprávcipoplatku
ii"'iťl"J p"prátx*e poviníosti v dúsledku změny trvalého pobytu nebo v důsledku

změny vlastnictví ke stavbě určené nebo sloužící k individuáIní rekreaci'

Poplatník, který nemá sídlo nebo byd|iště na území členského siátu Evropské unie'

jiného smluvníÁo státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru nebo Švýcarské

konfederace. uvede kromě údajů požadovaných v odstavci 2 ad|esu svého zmocněnce

V iuzemsku pro doručování'3

Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení' je poplainik nebo plátce povinen tuto

změnu oznámit do 15 dnů ode dne' kdy nastala'a

Čt' l
Sazba PoPlatku

sazba poplatku plo poplatníka podle čI' 2 odst' 1 a 2 této vyhlášky činí 480 Kč a je

tvořena:

a) z částky 250'- Kč za kalendářní rok a

b) z částky 23o'- Kč za kalendářni rok' Tato částka je sianovena na základě-' 
"kut"tňy"n 

nákladů obce předchozího roku na sběr a svoz neiřiděného

komunálního odpadu za pop|atníka a kalendářní rok'

skuteónénákladyroku2oo9nasběrasvoznetříděnéhokomunálnihoodpadučinily:
336 153'oo Kč a byly rozúÓtovány takto:

Náklady 336'153'oo děleno 659 (634 počet osob s trvalým pobytem na_území obce +

zs poeát 
"t"u"o 

ure"ných nebo sloužících k indjviduálni rekreaci) = 510'10 Kč' Z této

eártty 1" 
"tunou"nu 

.a;ba poplatku dle čl' 4 odst' í písm' b) Vyhlášky ve výši 230 Kó'

V připadě změny místa trvalého pobytu nebo změny Vlastnictví stavby' která je určena

nebo slouží k i;dlviduální rekreaci V průběhu kalendářního roku' se uhradí poplatek

v pomerne Výši, která odpovídá počtu kalendářních měsíců pobyiu nebo Vlastnictví

stavby v pří;lušném kalendářním roce' Dojde-li ke změně V prŮběhu kaléndářního

rnesi"",;e pro stanouení počtu měsíců rozhoiný stav na konci iohoto měsíce 5

čl. 5
SPlatnost PoPlatku

Vznikne-li poplatková povinnost V druhém pololetíje poplatník povinen uhradit poplatek

jednolázově k 31'12' příslušného kalendářního roku'

Poplatek pro poplatníka dle čl. 2 odst' 2 této Vyhlášky je splatný jednorázově

nejpozději do3o'6' příslušného kalendářního roku'
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(1) od poplatku se osvobozují:

Čl. 6
osvobození a úlevy

r 6 14á odst' 2 zakona o mistnLch poplatclch
a š 1.; Ó.lsl 3 za\ona o misinich ooplalcich

'š lou oast' + 
'atona 

o .istních poplatcích



a)

b)

c)

Čl. 7
Navýšení popIatku

(1) Nebudou-li poplatky zaplaceny poplatníkem Včas nebo Ve spráVné Výši, vyměří mu

obecní úřad poplatek p|atebnim Výměrem'6

(2) Včas nezaplacené nebo neodvedené poplatky nebo část léchto poplďků může obecní

úřad zVýšit aŽ na tro]násobek: toto zvýšenije piíslušenstvím poplatku''

Čl.8
Zrušovací ustanoVení

Zrušuje se obecné závazná vyhláška č. 1 t 2o1o o místním poplaiku za provoz systému

shromažd'ování' sběru, přepravy, třídění' VyuŽíVání a odstraňování komunálních odpadů, ze

dne 2. 12. 2010 .

čl' 9
Úěinnost

Tato Vyhláška nabýVá úěinnosti dne 1. 1' 2o11 / patnáctým dnem po dni Vyhlášení'

Dítě do 6 let' Hranice Věku se poóítá až do konce běžného roku' Děti se stáVají

poplatníkem v nás|edujícím kalendářním roce'
'Poplatník 

staršÍ 8o let' Hranice Věku se počítá až do konce běžného roku' Děti se

stávají poplatníkem v následujícím kalendářním roce-

ryzic'ké oioby s trvalým pobytem v obci Záměl' které se prokazatelně celoločné

V obci nezdžují'

t, II/[q/Í 0'4t| \ .4

Mi1ena KaplanoVá
místostarostka

Vyvěšeno na Úřednídesce dneI

sejmuto z úřední desky dne:

6 s 11 odst' 1 zákona o místních poplaÍcích

's 11 odst' 3 zákona o mistnich poplalcích

lP /), tnro
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