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OBEC Bojanovice
obecně závazná vyhláška ě.1 12012,

o místním poplatku za provoz systému shromažd'ování, sběru, přepravy,
třídění' využívání a odstraňování komuná|ních odpadů

Zastupite|stvo obce Bojar1ovice se na svém zasedání dne 12. ,|2.2012 usnesením
č,. ,|312012 usnes|o vydat na zák|adě $ 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 sb., o místních
pop|atcích, ve znění pozdějších předpisů, a v sou|adu s $ 10 písm. d) a $ 84 odst. 2 písm' h)
zákona č,' 128|2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto
obecně závaznou vyhlášku (dá|e jen ,,vyhláška..):

č l .  t
Úvodní ustanovení

obec Bojanovice touto vyh|áškou zavádí místní pop|atek za provoz systému
shromaŽd'ování, sběru, přepravy, třídění, využivání a odstraňování komuná|ních
odpadů (dále jen ,,pop|atek..).

Řízení o pop|atcích vykonává obecní úřad.1

ct.2
Poplatník

(1) Poplatek za provoz systému shromaŽd'ování, sběru, přepravy, třídění, využivání
a odstraňování komuná|ních odpadů p|atí2:

a) fyzická osoba,

1. která má v obci trva|ý pobyt,

2. které by| pod|e zákona upravujícího pobyt cizinců na území České
repub|iky povo|en trva|ý pobyt nebo přechodný pobyt na dobu de|ší neŽ
90 dnů,

3. která pod|e zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky
pobývá na území České repub|iky přechodně po dobu de|ší3 měsíců,

4' které by|a udě|ena mezinárodní ochrana pod|e zákona upravujícího azy|
nebo dočasná ochrana pod|e zákona upravujícího dočasnou ochranu
cizinců,

b) fyzická osoba, která má ve v|astnictví stavbu určenou k individuá|ní rekreaci, byt
nebo rodinný dům, ve kteých není h|ášena k pobytu Žádná ýzická osoba, a to
ve výši odpovídající pop|atku za jednu fyzickou osobu; má-|i ke stavbě určené
k individuá|ní rekreaci, bytu nebo rodinnému domu v|astnické právo více osob,
jsou povinny platit pop|atek spo|ečně a nerozdí|ně.
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(2) Za fyzické osoby tvořící domácnost můŽe pop|atek p|atit jedna osoba. Za fyzické osoby
Žijíci v rodinném nebo bytovém domě můŽe pop|atek p|atit v|astník nebo správce.
osoby, které p|atí poplatek za více fyzických osob, jsou povinny obecnímu úřadu
oznámit jméno, popřípadě jména, příjmení a data narození osob, za které pop|atek
pIatí.

orrusouili louinno=t
(1) Pop|atník je povinen oh|ásit správci pop|atku vznik své pop|atkové povinnosti

nejpozději do 30 dnů3 ode dne, kdy mu povinnost p|atit tento pop|atek vznik|a, případně
doIoŽit existenci skutečností zakládajících nárok na osvobození nebo ú|evu od
poplatku.

(2) Pop|atník d|e č|' 2 odst. 1 této vyh|ášky je povinen oh|ásit správci pop|atku jméno,
popřípadě jména, a příjmení, místo pobytu, popřípadě da|ší adresy pro doručování.

(3) Pop|atník d|e č|. 2 odst. 1 písm. b) vyh|ášky je povinen oh|ásit také evidenční nebo
popisné čís|o stavby určené k individuá|ní rekreaci nebo rodinného domu; není-|i
stavba nebo dům označen evidenčním nebo popisným čís|em, uvede pop|atník
parce|ní čís|o pozemku, na kterém je tato stavba umístěna. V případě bytu je pop|atník
povinen oh|ásit orientační nebo popisné čís|o stavby, ve které se byt nachází, a číslo
bytu, popřípadě popis umístěnív budově, pokud nejsou byty očís|ovány. Není-|i stavba,
ve které se byt nacházi, označena orientačním nebo popisným čís|em, uvede pop|atník
parce|ní čís|o pozemku, na kterém je umístěna stavba s bytem.

(4) Stejným způsobem a ve stejné |hůtě jsou pop|atníci povinni oh|ásit správci pop|atku
zánik své pop|atkové povinnosti v důs|edku změny pobytu nebo v důs|edku změny
v|astnictví ke stavbě určené k individuá|ní rekreaci, bytu nebo rodinnému domu'

(5) Pop|atník, ktený nemá síd|o nebo byd|iště na území č|enského státu Evropské unie,
jiného sm|uvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru nebo Švýcarské
konfederace, uvede také adresu svého zmocněnce v tuzemsku pro doručováni.a

(6) Dojde-|i ke změně údajů uvedených v ohlášení, je pop|atník povinen tuto změnu
oznámit do 15 dnů ode dne, kdy nasta|a.s

čl. +
Sazba poplatku

(1) Sazba poplatku činí Kč 625,. aje tvořena:

a) z částky 86'. Kč za ka|endářní rok a
b) z částky 539'. Kč za ka|endářní rok. Tato částka je stanoven a na zák|adě

skutečných nák|adů obce předchozího ka|endářního roku na sběr a svoz
netříděného komuná|ního odpadu za pop|atníka a ka|endářní rok.

' Pozn. pro obec: Ne|ze stanovit |hůtu kratší neŽ 8 dnů (viz $ 32 odst. 2 daňového řádu). Ministersvo
doporučuje stanovit |hůtu minimá|ně 15 dnů.
- 
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(2) Skutečné nák|ady za rok2011 na sběr a svoz netříděného komuná|ního odpadu činily:
40,|.456,- a by|y rozÚčtovány takto:

Náklady 401'456,. dě|eno 745 (412 počet osob s pobytem na území obce + 333 počet
staveb určených k individuální rekreaci, bytů a rodinných domů, ve kteých není
h|ášena k pobytu žádnáfyzická osoba) = 538,86 Kč,. Z této částky je stanovena sazba
pop|atku d|e čl' 4 odst. 1 písp. b) vyh|ášky ve výši 539'. Kč.

(3) V případě změny místa pdbytu ýzické osoby, změny v|astnictví stavby určené
k individuá|ní rekreaci, bytu nebo rodinného domu v průběhu ka|endářního roku se
pop|atek p|atí v poměrné výši' která odpovídá počtu ka|endářních měsíců pobytu nebo
v|astnictví v příslušném ka|endářním roce. Dojde-|i ke změně v průběhu ka|endářnÍho
měsíce, je pro stanovení počtu měsíců rozhodný stav k pos|ednímu dni tohoto měsíce'6

Čl. s
Splatnost poplatku

(1) Pop|atek je sp|atný jednorázově a to nejpozději do 30.6. přís|ušného ka|endářního
roku.

(2) Vznikne-|i pop|atková povinnost po datu sp|atnosti uvedeném v odst. 1, je pop|atek
sp|atný nejpozději do 15. dne měsíce, kteý nás|eduje po měsíci, ve kterém pop|atková
povinnost vznik|a, nejpozději však do konce přís|ušného ka|endářního roku.

čl. e
Navýšení pop|atku

Nebudou-li pop|atky zap|aceny pop|atníkem včas nebo ve správné výši, vyměří mu
obecní Úřad pop|atek p|atebním výměrem nebo hromadným předpisným seznamem.'

Včas nezap|acené nebo neodvedené pop|atky nebo část těchto pop|atků můŽe obecní
úřad zvýšit aŽna trojnásobek; toto zvýšeníje přís|ušenstvím pop|atku.8

él. z
odpovědnost za zapIacení poplatku

Je-|i pop|atník v době vzniku povinnosti zap|atit pop|atek nez|eti|ý, odpovídají za
zaplacení pop|atku tento poplatník a jeho zákonný zástupce spo|ečně a nerozdí|ně;
zákonný zástupce má v takovém případě stejné procesní postaveníjako pop|atník.

Nezap|atí-|i pop|atek pop|atník nebo jeho zákonný zástupce, vyměří obecní úřad
poplatek jednomu z nich.

" s 10b odst. 5 zákona o místních pop|atcích
'5 11 odst. 1 zákona o místnÍch pop|atcích
" $ 11 odst. 3zákona o místních pop|atcích

(1 )

(2)

(1)

(2)



ct. I
Přechodné a zrušovací ustanovení

(1) Zrušuje se obecně závazná č. 2l2o11, o místním poplatku za provoz systému
shromaŽd'ování, sběru, přepravy, třídění, vyuŽívání a odstraňování komuná|ních
odpadů ze  dne 1 .1 .2012.

(2) Poplatkové povinnosti vzniklé před nabytím účinnost této vyh|ášky se posuzují pod|e
dosavadních právních předpisů.

ct. 10
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dne 1. 1.2013.

Petr Záhora
místostarosta

Vyvěšeno na úřední desce dne: 26.1 1.2012

Sejmuto z úřední desky dne: 11.12.2012

Schvá|eno v zastupite|stvu obce:

Vyvěšeno na úřední desce dne:
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