Obecně závazná vyhláška obce Janov
š..1/2010
o místnímpoplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepraly' třídění'
lyužívánía odstraňování komuná|ních odpadů na územíobce Janov
Zastupitelstvo obce Janov se na svém zasedání dne 22' 1'2.2010 usneslo usnesením č.
oUJ/12ruSN/2010 vydat podle ustanovení $ 14 odst' 2 zéú<onač. 56511990 Sb'' o místních
poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s $ 10 písm. d) a $ 84 odst. 2 písm. h)
zákona ě. 12812000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecné
záyaznou vyhlášku (dále jen
''vyhláškď').

Čl. t
Úvodní ustanovení
(1)

r'ryhláškou zavádí místnípoplatek za pÍoýoz systému
skomažďování, sběru, přepravy' třídění, využívánía odstraňování komunálních

obec Janov touto

odpadů (dá1e jen
',poplatek").
(2) Říienío poplatcích vykonává obecní úřad Janov (dále jen ,,správce poplatku")l).

Čt.z

Poplatník
Poplatek

za pÍovoz systému shromažďování, sběru,

přepravy, třídění, využívánía

odstraňování komunálních odpadů platí2):
a) ťyzická osoba, která má v obci trvalý pobyt; za domácnost můžebýt poplatek odváděn
společným Zástupcem, za rodinný nebo býový dům vlastníkem nebo správcem; týo
osoby jsou povinrry obci omámit jména a data narození osob, za které poplatek
odváděj íl
b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou nebo sloužícík individuální
rekeaci, ve které není hlášena k trvalému pobýu žádná fyzická osoba; má-li k této
stavbě vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně,
a to ve výši odpovídajícízajednu fyzickou osobu.

čl.:

0hlašovací povinnost
Poplatník je povinen ohlásit správci poplatku vzrrík své poplatkové povirrnosti
nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy mu povinnost platit tento poplatek vznikla,
případně doloŽit existenci skutečnostízakládajících osvobození nebo . úlevu od
poplatkové povimosti.
(2) Poplatník dle č1. 2 odst. 2 této vyhláška je povinen ohlásit správci poplatku zejm.
příjmení,jméno, bydliště, popřípadě dalšíadresy pro doručování,evidenčnínebo
popisné číslostavby určenénebo slouŽícík individuální rekreaci, není-li tato stavba
označena evidenčnímnebo popisným číslemparcelní číslopozemku, na kterém je tato

(1)

stavba umístěna.
(3) Stejným způsobem a ve stejné lhůtě jsou poplatníci povinni ohlásit správci poplatku
zánik své poplatkové povinnosti v důsledku změny trvalého pobytu nebo v důsledkrr
změny vlastnictví ke stavbě určenénebo sloužícík individuální rekeaci.
(4) Poplatník, kteý nemá sídlo nebo bydliště na územíčlenskéhostátu Evropské unie,
jiného smluvního státu Dohody o Evropském hospodařském prostoru nebo Švýcarské
konfederace, uvede kromě údajůpoŽadovaných v odstavci 2 adresu svého zmocněnce
v tuzemsku pro doručování3).

(5)

DojdeJi ke změně údajůuvedených v ohlášení. je poplatník nebo plátce povinen tuto
změnu oznám it do l 5 dnů ode dne, kdy nastala''.

cl.4

Sazba poplatku

(1)Sazbapoplatkupropoplatníkapodleč1.2odst.ia2tétovyhláškyčiní470'-Kčaje
tvořena:
z částky 22O,- Kč, za poplatníka a kalendrířní rok a
je stanovena na základě skutečných
b) z částky 250,_ Kč za kálendaini rok. Tato částka
a)

nákladí obce předchozího roku na sběr a svoz netříděného komuná1ního odpadu za
poplatníka a kalendářní rok

poplatníka
(2) Rozúčtovrínínákladů na sběr a svoz netřiděného komunálního odpadu na
činí:

_

(3)

-

Náklady minulého roku na sběr a voz netříděného komunálního
370.952,- Kč

odpadu:

Počet poplatníků:940
Naklady najednu osobu: 395,- Kč
Maximálně pouŽitelná částka: 250,_ Kč

případě změny rnísta trvalého pobytu nebo změny 'llastnictví stavby' kteráje určena
poplatek v
nebo sloužík individuální rekreáci v pruběhu kalendářního roku, se uhradí

v

poměrnévýši,kteráodpovídápočtukalendářníchměsícůpobýunebov1astnictví
stavby v pií.lušr'é.kaiendďním roce. DojdeJi ke změně v průběhu kalendářního
měsíce' je pro stanovení počtu měsíců roňoáný stav na konci tohoto měsíce5)'
Čt. s
Splatnost poPlatku
(1) Poplatek pro poplatníka podle č1. 2 odst.
do 31. 5. 2011.

1a2téIo vyhláškyje splatný od 15' 4' 201l

být tato platba
(2) Pokud celková výše platby poplatku přesahne částku 1 000,_ Kč, muŽe
15. 4. 20l1
rozdělena do dváu pololetnich spláták, které jsou splatné v termínech od
do 31.5.2011 a od 1. 8.2011 do 30.9.2011'

(3)

je poplatek
VznikneJi poplatková povinnost po datu splatnosti uvedeném v odst' 1'
po měsíci, ve-kterém poplatková
splatný n.jpo'acji do 15. dne měsíie, který
''á'l"dr'j"
povinnost vzniklá' nejpozději však do konce příslušnéhokalendářního roku.

(4) Poplatek 1ze uhradit
a) v hotovosti do PokladnY obce,
bj bezhotovostní platbou na účetsprávce poplatku
symbol _ číslopopisné)

č' 128334238910800 (variabilní

_ číslo
c) složenkou ná úEet správce popl aÍktl č. 1283342389/0800 (variabilní symbol
popisné)

čt. o
Osvobozeni od PoPlatku

od poplatku

u)

Ži

je

se osvobozují:

domácnosti,
tri a více nezaopaiřených dětí ve věku do 26 let ž1jícís rodiči ve společné
počtu tří
z
celkového
osvobozeno třeti a kaŽdé dalšínezaopatřené dítě (tzn., Že dvě děti

více nezaopatřených dětí do 26 let jsou vždy zpoplatněny). Uvedené skutečnosti doloŽi
poplatník 1'atonný zástupce poplatníka) potvrzením dokládajícínezaopatřenost dítěte
a

(potvrzení o studiu).

b) osoba s trvalým pobýem na :lzemi obce po období, kdy se prokazatelně

zdrŽuj

1éčebnách, LDN

c)

v domovech důchodců,v dětských domovech, psychiatrických
ústavech pro zdravotně postižené.
osoba, které má trvalý pob1t na území obce a prokazatelně se zdrŽuj
územíobce.

í
a

í celoročně mimo

Čl.l

Navýšeni poplatku
(1)

mu
Nebudou-li poplatky zaplaceny poplatníkem včas nebo ve správné výši' vyměří
obecní úřad poplatek platebním výměremo'.

(2)VčasnezaplacenéneboneodvedenépoplatkynebočásttěchtopoplatkťrmůŽeobecní
úřad zvýšii až na trojnásobek; toto zvýšeníje příslušenstvímpoplatku7)
Čl. s
Zrušovací ustanovení

Zrušujeseobecnézáyaznávyhláškač,'2l2oo9omístnímpoplatkuzaprovoz-systému

odpadů na
shromažďování, sběru, přepravy, třidění, vyuŽívání a odstraňování komunálních
územíobce Janov ze dne 4. 12.2009

Člq

Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnostidnem

1

.

ledna 201

1 '

1)$14odst'3zákonač.56511990Sb.,omístníchpoplatcích,vezněnípozdějšíchpředpisú

o místníchpoplatcích")
',zákon
2) $ 10b odst. 1 zákona o místníchpoplatcích
3) $ 14a odst. 2 zžkona o místníchpoplatcích
4) $ 14a odst. 3 zákona o místníchpoplatcích
5) s 10b odst. 4 zákona o místníchpoplatcích
6) $ 11 odst. I zákona o místníchpoplatcích
7) $ i1odst.3 zákona o místníchpoplatcích
(dále jen

bsEc
Miloš Štika, Starosta obce
Vyvěšeno: 23. 12.2010
Svěšeno: 8. 1. 201 1

