OBEC BROD NAD DV Jí
Obecne závazná vyhláška C. 1/2012
o místním poplatku za provoz systému shromaždování,

sberu, prepravy,

trídení, využívání a odstranování komunálních odpadu
Zastupitelstvo obce Brod nad Dyjí se na svém zasedání dne 21.12.2012 usnesením c.
8/2012/6 usneslo vydat na základe § 14 odst. 2 zákona C. 565/1990 Sb., o místních
poplatcích, ve znení pozdejších predpisu, a v souladu s § 10 písmo d) a § 84 odst. 2 písmo h)
zákona C. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zrízení), ve znení pozdejších predpisu, tuto
obecne závaznou vyhlášku (dále jen "vyhláška"):

CI. 1
Úvodní ustanovení
(1)

Obec Brod nad Dyjí touto vyhláškou zavádí místní poplatek za provoz systému
shromaždování,
sberu, prepravy, trídení, využívání a odstranování komunálních
odpadu (dále jen "poplatek").

(2)

Rízení o poplatcích vykonává obecní úrad.1

CI. 2
Poplatník
(1)

Poplatek za provoz systému shromaždování,
a odstranování komunálních odpadu platí2:
a)

sberu,

prepravy,

trídení,

využívání

fyzická osoba,
1. která má v obci trvalý pobyt,
2. které byl podle zákona upravujícího pobyt CIZincu na území Ceské
republiky povolen trvalý pobyt nebo prechodný pobyt na dobu delší než
90 dnu,
3. která podle zákona upravujícího pobyt cizincu na území Ceské republiky
pobývá na území Ceské republiky prechodne po dobu delší 3 mesícu,
4. které byla udelena mezinárodní ochrana podle zákona upravujícího azyl
nebo docasná ochrana podle zákona upravujícího docasnou ochranu
cizincu,

b)

fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu urcenou k individuální rekreaci, byt
nebo rodinný dum, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba, a to
ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu; má-Ii ke stavbe urcené
k individuální rekreaci, bytu nebo rodinnému domu vlastnické právo více osob,
jsou povinny platit poplatek spolecne a nerozdílne.

1 § 14 odst. 3 zákona c. 565/1990 Sb., o místních poplatcích,
o místních poplatcích")
2 § 10b odst. 1 zákona o místních poplatcích

ve znení pozdejších

predpísu (dále jen "zákon

(2)

Za fyzické osoby tvorící domácnost muže poplatek platit jedna osoba. Za fyzické osoby
žijící v rodinném nebo bytovém dome muže poplatek platit vlastník nebo správce.
Osoby, které platí poplatek za více fyzických osob, jsou povinny obecnímu úradu
oznámit jméno, poprípade jména, príjmení a data narození osob, za které poplatek
platí. 3

CI. 3
Ohlašovací povinnost
(1)

Poplatník je povinen ohlásit správci poplatku vznik své poplatkové povinnosti
nejpozdeji do 15 dnu ode dne, kdy mu povinnost platit tento poplatek vznikla, prípadne
doložit existenci skutecností zakládajících nárok na osvobození nebo úlevu od
poplatku.

(2)

Poplatník dle cI. 2 odst. 1 této vyhlášky je povinen ohlásit správci poplatku jméno,
poprípade jména, a príjmení, místo pobytu, poprípade další adresy pro dorucování.

(3)

Poplatník dle cI. 2 odst. 1 písmo b) vyhlášky je povinen ohlásit také evidencní nebo
popisné císlo stavby urcené k individuální rekreaci nebo rodinného domu; není-Ii
stavba nebo dum oznacena evidencním nebo popisným císlem, uvede poplatník
parcelní císlo pozemku, na kterém je tato stavba umístena. V prípade bytu je poplatník
povinen ohlásit orientacní nebo popisné císlo stavby, ve které se byt nachází, a císlo
bytu, poprípade popis umístení v budove, pokud nejsou byty oCíslovány.

(4)

Stejným zpusobem a ve stejné lhute jsou poplatníci povinni ohlásit správci poplatku
zánik své poplatkové povinnosti v dusledku zmeny pobytu nebo v dusledku zmeny
vlastnictví ke stavbe urcené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinnému domu.

(5)

Poplatník, který nemá sídlo nebo bydlište na území clenského státu Evropské unie,
jiného smluvního státu Dohody o Evropském hospodárském prostoru nebo Švýcarské
konfederace, uvede také adresu svého zmocnence v tuzemsku pro dorucování.4

(6)

Dojde-Ii ke zmene údaju uvedených v ohlášení, je poplatník
oznámit do 15 dnu ode dne, kdy nastala.5

povinen tuto zmenu

CI. 4
Sazba poplatku
(1)

Sazba poplatku ciní 480,- Kc a je tvorena:
a)

z cástky 0,- Kc za kalendární rok a

b)

z cástky 480,- Kc za kalendární rok. Tato cástka je stanovena na základe
skutecných nákladu obce predchozího kalendárního roku na sber a svoz
netrídeného komunálního odpadu za poplatníka a kalendární rok.

§ 10b odst.
§ 14a odst.
5 § 14a odst.
3

4

2 zákona o místních poplatcích
2 zákona o místních poplatcích
3 zákona o místních poplatcích

(2)

Rozúctování skutecných nákladu obce predchozího kalendárního roku na sber
a svoz netrídeného komunálního odpadu za osobu a kalendární rok je
obsaženo v príloze, která tvorí nedílnou soucást této vyhlášky.

(3) V prípade zmeny místa pobytu fyzické osoby, zmeny vlastnictví stavby urcené
k individuální rekreaci, bytu nebo rodinného domu v prubehu kalendárního roku
se poplatek platí v pomerné výši, která odpovídá poctu kalendárních mesícu
pobytu nebo vlastnictví v príslušném kalendárním roce. Dojde-Ii ke zmene
v prubehu kalendárního mesíce, je pro stanovení poctu mesícu rozhodný stav
k poslednímu dni tohoto mesíce.6
CI. 5
Splatnost poplatku
(1)

Poplatek je splatný jednorázove, a to nejpozdeji do 31. 3. príslušného kalendárního
roku nebo ve dvou stejných splátkách, vždy nejpozdeji do 31. 3. a do 30. 9.
príslušného kalendárního roku.

(2)

Vznikne-Ii poplatková povinnost po datu splatnosti uvedeném v odst. 1, je poplatek
splatný nejpozdeji do 15. dne mesíce, který následuje po mesíci, ve kterém poplatková
povinnost vznikla, nejpozdeji však do konce príslušného kalendárního roku.

CI. 6
Osvobození
Od poplatku se osvobozují:
a) fyzické osoby, které jsou prihlášeny k trvalému pobytu na sídle ohlašovny, pokud
se v obci prokazatelne nezdržují více než 10 kalendárních mesícu a jejich
soucasný pobyt není znám,
b) fyzické osoby ve výkonu trestu odnetí svobody,
c) fyzické osoby prokazatelne
se nezdržující v obci souvisle více než 10
kalendárních mesícu v roce.

CI. 7
Navýšení poplatku
(1)

Nebudou-Ii poplatky zaplaceny poplatníkem vcas nebo ve správné výši, vymerí mu
obecní úrad poplatek platebním výmerem nebo hromadným predpisným seznamem?

(2)

Vcas nezaplacené nebo neodvedené poplatky nebo cást techto poplatku muže obecní
úrad zvýšit až na trojnásobek; toto zvýšení je príslušenstvím poplatku.8
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§ 10b odst. 5 zákona o místních poplatcích
§ 11 odst. 1 zákona o místních poplatcích

§ 11 odst.

3 zákona o místních poplatcích

CI. 8
Odpovednost za zaplacení poplatku
(1)

Je-Ii poplatník v dobe vzniku povinnosti zaplatit poplatek nezletilý, odpovídají za
zaplacení poplatku tento poplatník a jeho zákonný zástupce spolecne a nerozdílne;
zákonný zástupce má v takovém prípade stejné procesní postavení jako poplatník.9

(2)

Nezaplatí-Ii poplatek poplatník
poplatek jednomu z nich.1o

nebo jeho zákonný

zástupce,

vymerí obecní úrad

CI. 9
Prechodné a zrušovací ustanovení
(1)

Zrušuje se obecne závazná vyhláška c. 6/2010, o místním poplatku za provoz systému
shromaždování,
sberu, prepravy, trídení, využívání a odstranování komunálních
odpadu, ze dne 30. 12. 2010.

(2)

Poplatkové povinnosti vzniklé pred nabytím úcinnost této vyhlášky se posuzují podle
dosavadních právních predpisu.

CI. 10
Úcinnost
Tato vyhláška nabývá z duvodu naléhavého obecného zájmu úcinnosti dne 1. ledna
2013.
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Príloha k vyhlášce c. 1/2012

Výpocet nákladu na odpady za rok 2011
Skutecné náklady za rok 2011 na sber a svoz netrídeného
284.942,- Kc a byly rozúctovány takto:

komunálního

odpadu cinily

504 (osoby s pobytem v obci) + 42 (pocet staveb urcených k individuální
a rodinných domu, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba)

rekreaci, bytu

284.942:

546 = 521,87 Kc/osoba

Z této cástky je stanovena sazba poplatku dle cI. 4 odst. 1 písmo b) vyhlášky ve výši 480,-Kc.

Tato príloha je nedílnou soucástí Obecne závazné vyhlášky c. 1/2012.
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