Obec Písečná
Obecně závazná vyhláška č. 4/2004,
kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 3/2002, o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů
Zastupitelstvo obce Písečná se na svém zasedání dne 21.12.2004 usnesením
č. 8 usneslo vydat na základě § 15 zákona č. 595/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění
pozdějších předpisů a v souladu s § 10 zákona č. 128/2000 Sb., ve znění zákona č. 313/2002
Sb., a § 84 odst. 2 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), tuto obecně
závaznou vyhlášku:
Čl. I
Obecně závazná vyhláška č. 3/2002, o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů,
se mění a doplňuje takto:
1.
2.
3.
4.
5.

Čl. 4 odstavec 1 se včetně nadpisu zrušuje.
Čl. 5 odstavec 1 se včetně nadpisu zrušuje
Čl. 8 se včetně nadpisu zrušuje
Čl. 9 se včetně nadpisu zrušuje
Čl. 4 včetně nadpisu zní
Článek 4
Sazba poplatku

1. Sazba poplatku pro fyzickou osobu podle článku 3 písm. a), b) této vyhlášky činí 360,-Kč
a je tvořena
a) z částky 110,- Kč za kalendářní rok
b) z částky 250,-Kč za kalendářní rok. Tato částka je stanovena podle skutečných nákladů
obce Písečná předchozího roku na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu, které činily
200 832,30 Kč a byly rozúčtovány na 805 osob
2. V případě změny místa trvalého pobytu nebo změny vlastnictví stavby, která je určena
nebo slouží k individuální rekreaci v průběhu kalendářního roku, se uhradí poplatek
v poměrné výši, která odpovídá počtu kalendářních měsíců pobytu nebo vlastnictví stavby
v příslušném kalendářním roce. Dojde-li ke změně v průběhu kalendářního měsíce, je pro
stanovení počtu měsíců rozhodný stav na konci tohoto měsíce.
6. Čl. 5 včetně nadpisu zní:
Článek 5
Osvobození a úlevy
1. Správce poplatku může poplatníku poskytnout na jeho žádost nebo z vlastního podnětu
slevu ve výši
a) na 3 a každé další dítě do 18. let věku
180,-Kč/osoba/rok
b) za přibližování sběrné nádoby na vzdálenost větší než 100 m
od hranice svého pozemku
100,-Kč/osoba/rok
c) dlouhodobě nepřítomni v místě trvalého pobytu
180,-Kč/osoba/rok
2. Za dlouhodobou nepřítomnost se pro účely této vyhlášky považuje fyzická nepřítomnost na
území obce Písečná po dobu delší než 6 po sobě následujících kalendářních měsíců

3. Žádost o slevu poplatní uplatní u správce poplatku písemně nebo ústně do protokolu ve
lhůtě do 15 dnů ode dne, kdy nastala skutečnost rozhodná pro přiznání slevy.
4. Zanikne-li skutečnost rozhodná pro přiznání slevy z poplatku, je poplatník povinen to
oznámit správci poplatku písemně nebo do protokolu ve lhůtě do 15 dnů ode dne, kdy ke
změně došlo.
5. Na slevu z poplatku nemá poplatník právní nárok.
7. Čl. 8 včetně nadpisu zní
Článek 8
Sankce
1. Nebudou-li poplatky zaplaceny (odvedeny) část nebo ve správné výši, vyměří správce
poplatku poplatek platebním výměrem. Včas nezaplacené (neodvedené) poplatky nebo jejich
nezaplacenou (neodvedenou) část může správce poplatku zvýšit až na trojnásobek.
2. Pokud poplatník nebo plátce nesplní svojí ohlašovací povinnost stanovenou touto obecně
závaznou vyhláškou, může mu správce poplatku uložit pokutu za nepeněžní plnění ve smyslu
ustanovení § 37 a 37 a) zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších
předpisů.
8. Čl. č. 9 včetně nadpisu zní
Článek 9
Ostatní ustanovení
1. Pokud poplatník nesplní svoji poplatkovou povinnost stanovenou touto obecně závaznou
vyhláškou, lze dlužné částky vyměřit nebo doměřit do tří let od konce kalendářního roku, ve
kterém poplatková povinnost vznikla.
2. Byl-li před uplynutím této lhůty učiněn úkon směřující k vyměření nebo doměření poplatku
běží tříletá lhůta znovu od¨konce roku, v němž byl poplatní nebo plátce o tomto úkonu
písemně uvědoměn.
3. Vyměřit a doměřit lze poplatek lze nejpozději do deseti let od konce kalendářního roku, ve
kterém poplatková povinnost vznikla.
4. Správce poplatku může na žádost poplatníka, z důvodů odstranění trvdosti poplatek nebo
jeho příslušenství zcela nebo částečně prominout. Správce poplatku může takto poplatek či
jeho příslušenství zcela nebo zčásti prominout pouze po předchozím projednání žádosti
poplatníka v zastupitelstvu obce Písečná a jen s jeho souhlasem.

Čl. II
Účinnost
Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem 7.1.2005.
Bc. David Ćmiel
místostarosta

Vyvěšeno na úřední desce dne: 21.12.2004
Sejmuto z úřední desky dne: 07.01.2005

Jan Krzok
starosta

