Obec Plískov
Obecně závazná vyhláška č. 1 /2007,
o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů

Zastupitelstvo obce Plískov se na svém veřejném zasedání dne 29.12.2006 usneslo
vydat na základě § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění
pozdějších předpisů, a souladu s § 10 písm.d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č.128/2000Sb.,
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:

Čl. 1
Úvodní ustanovení
Obec Plískov touto obecně závaznou vyhláškou zavádí místní poplatek za provoz
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů (dále jen „poplatek“).1)
Čl. 2
Poplatník
Poplatník platí:
a) fyzická osoba, která má v obci trvalý pobyt, za domácnost může být poplatek odveden
společným zástupcem, za rodinný nebo bytový dům vlastníkem nebo správcem, tyto
osoby jsou povinny obci oznámit jména a data narození osob, které poplatek odvádějí
b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou nebo sloužící k individuální
rekreaci , ve které není hlášena 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
Povinnosti poplatníků
(1) Poplatník ohlásí správci poplatku vznik nebo zánik poplatkové povinnosti do 30-ti
dnů ode dne, kdy tato skutečnost nastala.
(2) V rámci ohlašovací povinnosti poplatník uvede své jméno, příjmení, rok narození a
trvalý pobyt. Poplatník, který je vlastníkem stavby na území obce, která slouží nebo je určena
k individuální rekreaci, v níž není k trvalému pobytu hlášena žádná fyzická osoba, uvede
rovněž číslo popisné nebo evidenční této stavby; pokud stavba není takto označena, uvede
parcelní číslo pozemku, na němž je stavba umístěna.

1)

§ 10b zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.

Čl. 4
Sazba poplatku
(1) Celková roční sazba poplatku činní 500,- Kč a je tvořena:
a) částka 250,- Kč za poplatníka a kalendářní rok, a
b) částka 250,-Kč stanovená na základě skutečných nákladů obce předchozího roku na sběr a
svoz netříděného komunálního odpadu za poplatníka a kalendářní rok.
(2) Rozúčtování nákladů předchozího roku za sběr a svoz netříděného komunálního
odpadu za osobu je obsaženo v příloze této obecně závazné vyhlášky.
Čl. 5
Splatnost poplatku
a) poplatek je splatný do 31.3.2006
b) poplatek je příjmem obce
c) plátce poplatku hradí obci poplatek v hotovosti na O.Ú. Plískov, platebním
příkazem nebo složenkou na číslo účtu 20728381/0100 do 31.3. běžného roku.

Čl. 6
Osvobození
(1) Od poplatku se osvobozují osoby mladší 15-ti let.

Čl. 7
Sankce pro poplatníky
a) Nebude-li poplatek zaplacen včas nebo ve správné výši, vyměří správce poplatku
poplatek platebním výměrem.
b) Pokud plátce poplatku nesplní svou poplatkovou ( ohlašovací ) povinnost určenou
touto vyhláškou, lze poplatky vyměřit do tří let od konce kalendářního roku, ve kterém
poplatková povinnost vznikla.
c) Byl-li před uplynutím lhůty učiněn úkon směřující k vyměření poplatku nebo jeho
dodatečnému stanovení, běží tříletá lhůta znovu od konce roku, v němž byl plátce
poplatku o tomto úkonu zpraven.
d) Pokud plátce poplatku nesplní svou ohlašovací a registrační povinnost stanovenou
touto vyhláškou, může mu správce poplatku uložit pokutu za nepeněžité plnění podle
ust. § 37 a § 37a zákona č. 337/1992 Sb. o správě daní a poplatku ve znění pozdějších
předpisů.
e) Při výběru poplatku a při řízení s tím spojených se postupuje podle zákona č.
337/1992 Sb. o správě daní a poplatku ve znění pozdějších předpisů.
f) Kontrolou plnění povinnosti uložených touto vyhláškou jsou pověřeni určení zaměstnanci
obecního úřadu

Čl. 8

Zrušující ustanovení
Touto vyhláškou se zrušuje vyhláška č. 1 /2003 o poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, třídění,využívání, přepravy a odstraňování komunálních odpadů.

Čl. 9
Účinnost
Tato obecně závazná vyhláška obce nabývá účinnosti dnem 1.1.2007, z důvodu
naléhavého obecního zájmu.

Vladimír Lang
…………………….
Jméno Příjmení
místostarosta

Radek Škrdlant
……………………….
Jméno Příjmení
starosta

Vyvěšeno na úřední desce dne:
Sejmuto z úřední desky dne

Příloha k obecně závazné vyhlášce č. 1
Rozúčtování nákladů předchozího roku za sběr a svoz netříděného komunálního odpadu za
osobu:
(1) Náklady na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu obce Plískov za rok 2005 činily
91.686,60,- Kč.
(2) Celkový počet osob (k 31.12. 2005) činil 155 osob a byl zjištěn jako součet:
a) 108 osob majících v obci Plískov trvalý pobyt,
b) 47 osob majících ve vlastnictví na území obce Plískov stavbu určenou nebo sloužící
k individuální rekreaci, ve které není hlášena k trvalému pobytu žádná fyzická osoba.
(3) Podíl nákladů obce Plískov na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu za rok 2005 a
celkového počtu osob činí 591,50,- Kč na osobu.

