obec stojčín,stojčín22
zastupitébrvÓ Óbce s1ojčin

obecně závazná Vyhláška obce stojčin č' 1/2013'
o misinim poplatk! za provoz systému shromaždjování, sběru, přepravy,
tříděni, vyUživání a od5traňováni komunálnich odpadů

zaslupte stýo obce slojé]n se na 9vem zasedáni dne 1€ ]2 2013 Usnesenim č 0'103/2013
usnes]o Vydat na základé s ]4 odsl 2 zákona č 565]']990 sb o ň]stnich popatcich. Ve
zněni pozdě]šich pfedpsÚ á VsÓuldÚ s 5 10 pism' d) a s 34 odst 2 pism h) zákona
č ]23/2000 sb oobciclr (obecni ziizeni) ve zně|] p.Ždé]šjch piedpsú tulo obecné
závaznou Vyh ášk! {dá]e ]en Výh ášká')]

čl' 1
Úvodniustáňovéní
sloič n louto Vylrláškou zavádi mislni pÓpal€k za p.ovoz syslému
shromažďováni sběrU. piépravy 1iidéni ÝyuŽVán a odslraňoVáni komunélnich
odpadú (dá e jen popalek )
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2 kle.é by pode

zákona Up.avu]iciho pobý czn.Ů na ú2€mi České
repubjky pÓVÓen lďaý pobyl nebo přéchodný pobyl na dobu deši neŽ

90 dnú
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kleÍá podle zákona up..vu]icho pobyt czncú |a územi českérepubiky
pobyvá na uzemiČeskérepubiky přechodně podÓbU delši3 měŠicÚ
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ktelé bya udéénafrez]národniochlana pode zákona UpÍavu]icího ázyl
IebÓ doóásná oÓhÍáná podle ŽákÓná Upr.Vujicilro doóásnou oclrÍanU
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íy: cké osobé. klerá mé ve Vléstn clýisléVbu určenou k ndivduá ni.ekreacj byl
nebo Íodnný dúm Ve kteÚclr nenilr]ašena k pobylu Žádná fyzcká osoba. á tÓ
ý€ Výš odpovidájici popátku zá ]édnu íyzckÓU.sÓbu má ike sláVbě určené
k lndviduá]niÍekEacj bylu nebo rcd]nnému domu v]astncké pIáVo Vce osob
J'Ó'po' . pJ'i pop"'eL 'pÓé'řá éÓ7d ě

zafyz!.kéosobytvořícidomácnÓslmúžépopat€kpát1jednaosoba zafyzckéosoby
Žlci vÍÓdnnéň nébÓ bylÓýéň doňé múžepopalek patil Vaslnk nebo spráVce
osoby. kl€re pali plp at-ék za Vce fyzickýclr osob. ]sou povnny obe.nimu úřádu
oŽnámt ]méno. poptipadě ]ména přijmeni á dala naÍozeni osob. za kleÍépopalek

Čl' 3
ohlašovaci povin.ost

(1)

Popalnik ]e povinen ohás1 spráVc popatku Vznk sVé popatkové pÓVinn.st
.ejpozdě] do 15 dnů ode dne kdy mU povnnost plálttento poplatek V:n kla připadně
dolož1 érsléncŠkulečnosliz.káda]iciclr náÍok na osvobozeni nebo úlévuÓd

(2)

Popah k dle él 2 odst' ] léto Vyhašky ]e povinen oh ásit spÍávci popalku ]méno.
popřipadě]ména a piijmeni misto pÓbytu popiipadědaši adÍesy pro doÍuÓováni
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Pop]aln]k de

č 2 ods| ] piŠm b) Vyhléšky ]e povnen

ohlásl také ev]denčni nebo
popsné čiso slavby určenék ndvduáni rek€aci nebo rodi|ného dÓmu: neni
stavba nebo dŮm označena evdenčnim n€bo pÓpisnýň čiseň. uvede popalnik
pérceničísÓpÓzémk!. na kteréfr ]e lato slavba ufo stěna V připadě by1u ]e pop atnik
povnen olr]ást orienlačninebo pop]sné čiso stavby. Ve kteíése bý náÓházi. a čiso
býU popiipadě popis UmislěniV budově. pÓkud neisou byty očísovány
ste]ným zpÚsobem a ve s1€]|é lhúlě ]sÓ! popatnicipovnniohásit spráVc poplalku
zánik sýé pop alkové povnnosl V dús edku změny pÓbytu nébo V dúsledku změny
Vlastnctvi keslavbé Uróené k .divdUáni íekreac býu nebo odnnémU domu
Popatnik kleď n€má sido nebo byd išténa úzémióénského slálu Evropské une
]inéhÓ sm UVniho státu DohÓdy Ó Evropskéúhospodáiském plosloru nebo ŠVý.arské
konfederáce uvedetake adresu svého zmocnénce V luzemsku prÓdoruéován]l
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Dojdé ike zménéúdájúuvedenýcll V ohášeni je popalník povnén lulo zménu
oznámtdo 15 dnŮ ode dne kdy náŠláá 5
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Sazba poptatku
sázbapoplalkučni 4!000Kó Ka po osoby

UVédénéV a anku 2
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é) Ž aéslky ]9000KÓzakae.dáin
b)

(2)

Íoka
zóáslky 30000 Ka za kae|dářni rck Ťá1o čas*a je stanovena na zakadé
skÚlečný.ll nakadu ob.€ předchÓzihÓ kaendainiho Íoku ná sbér a svoz
neti děnélro konlná nihÓ Ódpad! z. pop aln ka a kaendářn rck

skuleénéíakhdy za rok 20]7 na sbér a svoz netii.]ěnélro koňuía n ho odFdÚ
] ]6302kč a byly ro2účtoványták1o

ó íL y

Nákády 1]6302 déeno 126 (]]4 p.aelosob s pobytem ná územi obce + ]2 slaveb
uli€nýclr k ndivdLáni rekeac bylu a rodnný.lr domu V€ kleIých neí hašena
k pobytu žád.á lyz.ká osoba):927Kč Žtélo Častkyie sla|ÓVena sazba pop.tk! de
č 4 odst ] pism b)Vyhlášky v€ Vyš 270 Ka
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Ka plo osoby uv.d.né Vaanku 2 odsl ])
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z čáslky 250

Kaza kaendánrirok é
zóástky 300. Kd za kae|dářn rck Ťalo aáslka ]e slanovená ná zákadě
skuleaných nákadu obce piedclroz ho kalendářn ho roku na sbér a svoz
IelřiděnéhÓ koňunalnilro odpadu za popátnik: a kaendainirok

(4) V

připadě 2ňěíy mista pobylu fyzcké ÓsÓby zmeny Vastnclvi stávby určené
n Íekrcaci bylu nebÓ rod n.éhÓ domu |ebo znény Úmislěni Dod e Ó 6 odsl ]
V pri běhL ka endáiniho roku s€
pop atek pali V poňéÍneýýš klerá odpov dá počlu
kaendařni.h měscu pobylu Vaslnctvi nebo unrisléni V pi]sUšnémkaendainim Íoce
Do]de_ ke změně V FrUbéhu ka€ndáin ho měs ce ]e plo slanovenipoÓlu ňěs cú rozhodný
staý k posledn mu dn lolroto nrés.ei

k
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ct.5
splatnost pÓp]a1kU

í])
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pÍo pop alniká d e čl 2 odst ] pisň .) bodu ] 2 3..1 télo Vyh ášky ]e sp alný
]ednÓrázovó é 1onejpozdé] d.3] kVětná piiSušnéhokae.dáin hÓ Íoku
Pop al€k

PopaIek pÍo popalnika d]e a 2od51 ]psnr b)lé1Ó vylrašky ]. sp alný ]éd.olázové
nejpozdéj do 31srpna piisÚšného káeídáin lro rckU

(3) Vznikné pÓpálkov.

povn|osl po dálu spalnosl uvedeném VÓdsl l nebo 2 ]e
popal€k spatný ne]pozdě] dÓ ]5 dne nrěsice klerý nás]td!]e po měsici Vé kleÍém
popalková povnnÓslvzíik. nejpozděj VšakdÓ kÓnČe pisuš.éhokaendářn ho rcku
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osvobozéniá Úlévy
od popatku j€ osvobozená íyzcka osoba kteráJ€
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Lňislěna do dělskeho

b)

Umisiéna do zaiizen prc détivyžadu] c Ókánr:tou pomoc na základě ÍozhodnLli
soudu na Žádosi Óbecn ho uiadu obce s lozš ieno! pusobnosli zákÓíného
Žáslup.é d(éle nebo nezen ého

c)
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pÍo del do 3 el ýěkU škoskélrozaiizen prc
VýkÓn Úslavni n€bo o.lr.anné výclroVy n€bo škoskéhÓ záiizeni pÍo prevenhVné
Vý.lrov.oÚ péó na zákl:dé.ozhodnUtisÓ!d! n€bo sm ouvy
dÓmÓVa

]ako nezaopalřené dilé unrislěna V domově prÓ ogoby se zdravolnim pÓslŽe|im
na zakadé rozlrÓdnU1i soudu nebo smouvyo poskylíU1iso.an sluŽby n€bo
um sténa vdomové prÓ ÓsÓby se zdÍaýotninr poslLŽenim domové prc senÓly
dÓmově se ŽV ašIn nr reŽ nem nebÓ.hránéném byd eni
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osoby umislénéve zdlavoln.kych

í]

nezel e osoby ňár.i

dé šjrcž3 měsi.é :
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zaizen.h pÓskytuji.ch úslavn péč'po dob!

ý pobyt na územi Óbce kteÉ
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Navýšenipoplatku
Nebudou ipopaIky zápáceny popalnkem Vóas neb. Ve spráVné Výš Vyméii mL
obe.niÚiád popatek patebn m Výňěreň n€b! hrcmadným pied
Včas nezapacené .ébo neodvedene popatky nebÓ čast lěchto poplatkÚ m!ž€ obecni
úi3dzVýšIažná1rc]násob€k 1olozVýšéni]epi5uš€ns1Vmpopa1kLs

Čl' 8
odpovědnost za zaplacénípoplátku
na popalk! popálnikov kl€ry j€ ke d. Špalnosl nezetiý
a nenabyl plne svépÉVnosI.ebÓ kl€rý ]e ke dn spálnosI off€z€n
ve svépÍáVnostj
a by mU ]menovén opltrovnik spmvu]i. leho ]měn piecházi pophtkova povnnÓsl
llhoio popl.tnika na zákonného zá9lupce nebo toholÓ .palovn ka zákÓnný zaslupce
n€bo opatrovnik má ste]ne pÍ.c€sn postaýen ]ako poplainikj
V pipadé pod e odslavce ] Vyméři obe.n] Úiád popatek zákonnéňU zástupc nebÓ
opalrovnikov pÓplálnika].

Vznkne- n€drpál€k

l zakonnýclr záslup.u íebo opalovn]ku Vicé ]sou povnn pln1 popatkovou
povnn.sl spoeiné a ne.ozdi.ě ]'
J€

čl.9
Přechodné á zrušovací uslanovéní
(1) zrušuje sé obecně evazná vyháška č']/2017 o ňistním popalku za prcvoz systému
shrcméžďová.i, sb€fu' přepraw liiděni' V}!žlváni a odslráňovánl komunáhích
odpadú ze dné 2a 11 2017.

(2)

Eniké pied nábylim účinnosttélo Vyhléšky se posuzuji podle
právnich
předpisú
dosavadních

Pop]aU{oVé prvinnosti

čl' lo
ÚěinnÓst
1) Talo

!1/h

áška z dúVodu naléhavého Óbe.ného zájmu nabýVá úójnnosli1 1'2o1s.

Vyvěšeno na úřední des€

dne:]9'12 2013

sejmulo z ÚřednÍ desky dne 04 0]'2o19

