ME STYS HEP$MYSL
obecnč zircnznál Yyhlr{ška č. 4Í2&1 1,
o místnímpoplatkrr za proYoz systému shromažďování, sběru, píepravy,
tÍídění,využívánía odstrařování komunálních odpadri
Zastupitelsno městyse NepomyŠI se ÍuI svém zasedaní dne 25.j].20j] usneslo 4ldat na
základě s 14 odst. 2 zakona č. 565/199a Sb., o místnich popÍatcich, ve znění pozdějších
pŤedpis (dale jen ,,zakon o místníchpoplatcích,'), a v souladu s ustanovením { I0 písm. d) ,
$ 84 odst. 2 písm. h) zákona č, I28/2a0a sb., o obcích (obeení zŤízeni), ve znění pozdějších
pÍesis*, tuto obecně zál,affioa 4,hlasfu (dale jen ,,lyh!aŠfu",'):
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Úvodní ustanovcní

1) Městys Nepomyšl touto vyhláškou zavádi místnípoplatek za pÍavoz systému
shromažďovárrí, sběru, pŤepravy' tŤíděili, využiván a odstrariování komunálních odpad

\

l)
(dále jen,,poplatek..).

ĚI:e:ento poplatku vykonává

Úrad mcstyse Nepomyšl (date jen,,správce poplatku..).2)

cr.2

PopIatník
Poplatek platí.
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---t.ryasKa osooa, Krera ma v oosr rrvary Pooll, '
fyzická osoba, l<terá má ve vlastnictví stavbu určenou nebo sloužícík individuální
rekreaci, ve které není hlášena k trvďému pobytu žádnáfynckáosoba.a)

Čt. s
Ohlašovací povinnost

1) Poplatník je povinen správci poplatku

ohlásits) vznik poplxkové povinnosti do 15 dnŮ ode

dne vzniku poplatkové povinnosti.
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s t pi'*. h) a $ 10b zákonao místních poplatcích

"J $ 14
3)

odst. 3 zÁkolw o mísÍtíchpoplatcích'

za domácnost mŮže bft poplatek odváděn qpoleě'lym ástupcem, za rodinn;f nebo b3toqÍ drim vlastníkem

nebo správcem; tyto osoby jsou povinny obgi oznámit jména adatanarození osob, zakteté poplatek odvádějí
o)
má-li k této stavtě vlasÍrické právo vícs osob' jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně, a to ve qÍši
odpovídajíci poplatku za jednu szickou osobu
', $ 71 odst. 1zikonaě.280Í2009 Sb.' dařovÝ Ťád (dáe jen,,daĎor4f Ťáď.) -,"PďáÍí lze učinit písemně' stně do
protokolu nebo datovou zprávou, kteníje opatŤena uzniávanjm elektronickjm podpisem' nebo kten{je odeslr{na
prostŤednicwím datové schranky
o,
$ 14a odst. l a2 zikona o místních poplatcích: ,,V oblášení poplatník uvede:
a) jméno, popŤípadě jmén4 a pŤíjmení nebo název nebo obchodní firnru, obecn;f identifikátor, byl-li pŤidělen,
místo pob1'tu nebo sídlo, místo pďnikání, popŤípadě dalšíadresu pro doručovifurí;právnická osoba uvede téŽ
osoby, které jsou jejím jménem opnávněny jednat v poplatkoqch věcech'

3)

B*jde.li ke změně dajr3 uYedenych Y ohlášení,je poplxník povinen tuto změnu gzniLmit
d* 15 dn cde dne, kdy nastal e.7) Ye stejné lh tě p*platník chlašuje zán1k p*plxkcvé
p*vinn*sti.
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Sazba poplatku

1)

2)
ji2\

Sazba poplatku pro poplatníka podle č1. 2 činí200,- Kč za kalendáŤní rok a je tvoŤena:
a} z částky 0'- Kč a
b) z částky 200,* Kč stanovené na záHadě skutečnycb náLkladú obce pťedch*zíht r*ku na
sběr a svoz nďŤíděného komunálního odpadu na osobu.
SvsZ netríděnéha
Rozučtovánískutečnych náklad pŤedchozího roku na sběr
je
pŤíloze
této vyhlášky'
uvedeno v
komunálního odpadu na osobu
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nebo sloužík individualní rekreaci v pniběhu kalendáŤního roku, se uhradi poplatek
v poměrné qfši, lcterá odpovídá počtu kalendáíních měsícúpob}.tu nebo vlastnictví stavby
v pŤíslušnémkalendáčním roce. DojdeJi ke změně v pniběhu kalendáfního měsíce, je pro
stánovení počtu měsíc rozhodny stav na konci tohoto měsíce.8)

čt. s

Splatnost poplatku

1) Poplatekje splatq jednorázově do28.2. pŤíslušnéhokďendáŤního roku.
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poplatku dle č1' 4 odst. 3 splatná do 15 dnŮ od vzniku poplatkové povinnosti.

čt. o

Závérečnáustanovení

1) NebudouJi poplatky zap|aceny poplatníkem^.včas nebo ve správné qfši, vyměŤí mu

2)

správce poplatku poplatek platebním vyměrem.']
Včas nezap|acené poplatky nebo část těchto poplatkŮ mťrže správce poplatku zvyšit, až na
trojnásobek, toto zqf šeníj e pŤislušenstvím poplatku.'u)

b) číslavšech svfch ričtťru pos\itovatelri platebních služeb, včetně pos\rtovatelri těchto služeb v zalnaničí,
užívanjch v souvislosti s podnikatelskou činností, v pŤipadě, že pŤedmět poplatku souvisí s podnikatelskou
činnostípoplatníka nebo plátce,
c) ridaje rozhodné pro stanovení qfie poplatkové povinnosti (napŤ. číslopopisné nebo evidenění stavby, která
stoužínebo je určsna k indviduátd rekreaci, není-li taková stavba označena, pak parcelní číslopozemku, m
němŽ je stavba umístěna}, včetně dwodu owobozeď od poplatku.
Poplatnílq kterf neno:í síďo nebo byďiště na ízemi člemkéhostrátu Ewopské unie' jiného smlulního sÍ:átu

Dohody

o

Ewopském hospodiíčskémprostoru nebo Svjcarské koďederace, uvede kromě ridajú

požadovaryich afše i adresu wého zmocněnce Y tuzemsku pro doručoviíní.
-.
,)
$ 14a odst. 3 zikana o místních poplatcích.
s)
5 10b odst. 4 zákonao místních poplatcích.
9)
5 11 odst. L zidi;onao místních poplatcích.
to) g
11odst. 3 zákanao místnícbpoplatcích.

CL7

Zrušavacírr*tanovení
Zrušuje se *bg*ně ziwazrrá vyhláška:
ai č. 2lŽss7, s rnístnímp*piatkx ua pr*v*z sysiérrru sirrcmažďavání, sběru,
tfiděn| využívánía *dstra{tván{ kcmunálních *dpadri, ze dne 28. 12 . 2O*7,
b} č. 1/20*9, * místnímp*plxku Za prsv*u systému shr*mažďování, sběru,
tŤídění,YFJžíváď a gdstrařavání kgmunálních *dpadri, ze dn* 27 " 1 1. 2**9.
e} č. 112$10, s mistním p*platku ua prsvsu systérnu slrrgmažd,gvání, sběru,
trídění, vywŽívání a *dstrač*v i*ni kcrnunálních cdpadú, zt, ďne 26. l1. 2s1*.
d} č'312*1 tr., * místnim p*plxku z& provoz systérxu shromažďcv*gí, sběru,
tíidění,využívima cdstrař*vání k*munálních *dpadri, ze ďn* ?9 "*4"201 1.
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tlči',nost
Tat* vyhláška nabyvá ilčinnosti dnem 1" ledna 2*12.
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Pavel Bart*ška
místostarasta

Yyvěšsn* n* érštdnídcsge dneSejmut* z rišgdnídesky dnc:

J*seťLněníček
star*sta

29" 11-2*11

pícpr&VY,
pÍ*pravy.,

cšegravv.
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píepr*YY,

PÍílohak abecně zavazné vyhlášce č. 4Í2*1Í,fi místním poplatku z,il prrvnz, systému
skrgmažd'ování" sbčru, FÍepravy' tÍídění,využívání a adstrařování komunálních
adpadri

Rozučtovánískutečnjlch náHadri pŤedchozího roku na sběr a svoz netčíděnéhokomunálního
odpadu na osobu:

a} skutcčnénáklady r*ku 2*1* na sběr a Svsu
1t?Ť {í}''l { {l I. x.
/ rtltlt;
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n*tÍíděnéha k*munálníh* *dpad* činily

itrt

b} p*č*t s$*b {poplatnikťr} 4*9 t4*4 *$*b s trvalym p*bytem na wzemí cbce * 85 staveb
určeny*h ncba slcužicíchk individuální rekrta*i, vg kterych není píihlášena
k trvalému p*bytu žádná ťyzická *s*ba};

c) roz

čtovánínáHadri: 337.6o4,|3Kč,l 489 osob :690,40 Kč/osobu.

